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Viva Maria: Afeto de pai para filho é vínculo amoroso e antídoto contra ansiedade e 
depressão
Menção à pediatra Rachel Niskier
Veículo / Link: EBC Rádio Agência Nacional 
Publicado em 3/Abr

Banco de Leite Humano precisa de doações
Menção ao BLH/IFF e a Danielle Aparecida da Silva, gerente do BLH
Veículo / Link: Pebmed
Publicado em 14/Abr

A importância do PR para as marcas 
Reconhecimento à ação publicitária criada pela agência Quintal para o programa 
‘Volta para Casa” que coleta doações para home care de crianças que precisam de 
assistência, através do site do https://amigosdofigueira.org.br 
Menção ao Programa Volta para Casa
Veículo / Link: Jornal do Brasil
Publicado em 15/Abr

Campanhas ajudam vítimas de câncer e das enchentes no Rio
Iniciativas do Projeto Pérola e da Fiocruz, mobilizam internautas para doações de 
alimentos, roupas e arrecadação de recursos para exames caros | O Instituto Fernandes 
Figueira (IFF/Fiocruz), a sede de Farmanguinhos em Jacarepaguá, e o pavilhão de 
diversas unidades situadas no campus Manguinhos estarão recebendo doações
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: O Dia 
Publicado em 17/Abr

Nutricionistas falam de consumo de chocolate por crianças
Menção à equipe da Coordenação Técnica de Nutrição do IFF/Fiocruz, composta pelas nutricionistas 
Vivian Lima, Samira Fernandes, Jessica Val e Luísa Cunha
Veículo / Link: Revista News 
Publicado em 20/Abr

O “Massacre de Manguinhos”: a repressão da ditadura contra cientistas do Instituto 
Oswaldo Cruz, por Cristiane d’Avila
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Jornal GGN
Publicado em 22/Abr

Bebês são transferidos em estado grave após horas sem oxigênio em UPA do Rio
“Um deles com apenas seis meses de vida está em estado gravíssimo e corre risco de 
vida, foi levado para o Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo”
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: CBN
Publicado em 23/Abr

UPA Pediátrica na Ilha do Governador tem falha no fornecimento de oxigênio para bebês
Um foi transferido para o Instituto Fernandes Figueira
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: O Globo
Publicado em 23/Abr

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-04/viva-maria-o-afeto-de-pai-para-filho-e-vinculo-amoroso-e-antidoto-contra
https://pebmed.com.br/banco-de-leite-humano-precisa-de-doacoes-no-rio-de-janeiro/
https://www.jb.com.br/colunistas/marketing_propaganda_etc/2019/04/995179-a-importancia-do-pr-para-as-marcas.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5635154-campanhas-ajudam-vitimas-de-cancer-e-das-enchentes-no-rio.html
https://revistanews.com.br/2019/04/20/nutricionistas-falam-de-consumo-de-chocolate-por-criancas/
https://jornalggn.com.br/ditadura/o-massacre-de-manguinhos-a-repressao-da-ditadura-contra-cientistas-do-instituto-oswaldo-cruz-por-cristiane-davila/
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/257219/recem-nascidos-ficaram-sem-oxigenio-por-horas-na-u.htm
https://oglobo.globo.com/rio/upa-pediatrica-na-ilha-do-governador-tem-falha-no-fornecimento-de-oxigenio-para-bebes-23617573


O “massacre de Manguinhos”: A ditadura perseguiu até os cientistas
Diversos médicos e cientistas do Instituto Oswaldo Cruz foram perseguidos pelo 
governo militar | Por último, o governo federal fundiu o Instituto Oswaldo Cruz com 
diversas instituições ligadas à saúde pública e a pesquisa médica, como a Escola 
Nacional de Saúde Pública, o Instituto de Produção de Medicamentos, o Instituto 
Fernandes Figueira, o Instituto de Endemias Rurais, o Instituto Evandro Chagas e o 
Instituto de Leprologia. 
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Aventuras na História
Publicado em 23/Abr

“Pai Grávido”: Dr. Renato Sá lança livro sobre paternidade, no Prodigy Hotel Santos Dumont 
Referência ao trabalho do autor do libro como pesquisador em Saúde Pública na área 
de Medicina Fetal, no Instituto Fernandes Figueira e Fiocruz
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Sopa Cultural
Publicado em 24/Abr

Mãe relata drama após filha ficar sem oxigênio em UPA; sindicância vai apurar o problema  
A Secretaria estadual de Saúde admitiu ontem que houve problema no abastecimento 
de oxigênio na UPA da Ilha do Governador, na madrugada de domingo e que, por 
isso, instaurou uma sindicância para apurar o que ocorreu | O caso do bebê Fabrício 
dos Santos Oliveira, de 4 meses é o mais grave. A criança foi levada para o Instituto 
Fernandes Figueira, no Flamengo
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Extra
Publicado em 25/Abr

Aventuras para criançadas  
Em maio vai acontecer uma edição mais do evento Compras do bem do Brechó das Acácias, 
cujas vendas serão revertidas para ajudar a Napec do Instituto Fernandes Figueira
Menção ao Napec do IFF/Fiocruz
Veículo / Link: O Globo
Publicado em 26/Abr

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o-massacre-de-manguinhos-ditadura-perseguiu-ate-os-cientistas.phtml
https://www.sopacultural.com/pai-gravido-dr-renato-sa-lanca-livro-sobre-paternidade-no-prodigy-hotel-santos-dumont/
https://extra.globo.com/noticias/rio/mae-relata-drama-apos-filha-ficar-sem-oxigenio-em-upa-sindicancia-vai-apurar-problema-23620075.html
https://odia.ig.com.br/diversao/2019/04/5637259-aventuras-para-a-criancada.html

