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Jornal Noticias
Covid-19: Sobe para treze o número de óbitos
O numero de vitimas mortais por COvid-19 no pais passou para 13, com o anuncio no
final de semana de mais dois óbitos ocorridos na cidade de Maputo. No mesmo
período foram registadas 82 novas infeções , o que eleva para 1946 o universo de
casos positivos. Página 01

Inquérito Sero-Epidemiológico
Cartaz de divulgação do inquérito que decorre em Maputo. Página 11

Covid-19: África do Sul prepara-se para o pico da
infeção
A África do Sul vem realizando uma mobilização de recursos sem precedentes para o
inevitável aumento de casos de Covid-19. O pais é o mais atingido pela doença no
continente africano. Página 68

Jornal O País

Moçambique: Mais um óbito e 39 casos positivos da
COVID-19
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais um óbito devido a COVID-19,
elevando para 13 o número de mortes, comunicou, hoje, o Ministério da Saúde
(MISAU).
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Segundo o MISAU, trata-se de um indivíduo de 66 anos de idade, do sexo masculino
e de nacionalidade moçambicana. O mesmo deu entrada no Hospital Central de
Maputo no dia 23 de Julho, com quadro de dificuldade respiratória e foi testado no dia
da sua admissão por suspeita de estar infectado pelo novo Coronavírus.
http://opais.sapo.mz/mocambique-mais-um-obito-e-39-casos-positivos-da-covid19

Jornal Carta de Moçambique

Covid-19:
Arranca
hoje
inquérito
epidemiológico na cidade de Maputo

Sero-

Arranca hoje, 03 de Agosto, Inquérito Sero-epidemiológico na cidade de Maputo,
com vista a perceber que tipo de transmissão esta a ocorrer na capital do pais.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/5766-covid-19-arranca-hoje-inqueritosero-epidemiologico-na-cidade-demaputo?fbclid=IwAR3Odx46jDTCXbha2FBlVNRfImuFUmuRAeXmNzCoVnW8Ri
JtasP4ZtBPUDY

Jornal a Verdade

Idoso morre da Covid-19 na cidade de Maputo, novo
foco da pandemia na cidade da Beira
Um idoso morre na cidade de Maputo, onde a pandemia vitimou quatro indivíduos. A
capital moçambicana voltou a detectar mais de uma dezena de casos em um dia em
que Moçambique passou a ter um cumulativo de 1.946 positivos.
http://www.verdade.co.mz/idoso-morre-com-covid-19-na-cidade-de-maputo-novofoco-da-pandemia-na-cidade-da-beira/?fbclid=IwAR2HpIkYgl_XqEHRc9rSf5IzQvBjm7N-ZViKTg_GyUXDLvtDCeQVHfvrW0

Rádio Moçambique

Arranca inquérito sero-epidemiológico da Covid-19
na cidade de Maputo
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Trata-se de um inquérito que vai decorrer até o dia 21 do mês em curso e vai abranger
seis mil pessoas, entre as quais famílias e grupos de profissionais. O lançamento do
inquérito sero-epidemiológico da Covid-19 na cidade de Maputo vai decorrer em dois
momentos, sendo um dirigido pela secretária de Estado, Sheila Afonso e outro pelo
edil, Eneas Comiche.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12314-arrancainquerito-sero-epidemiologico-da-covid-19-na-cidade-de-maputo.html

País regista 13º óbito e 39 infecções da Covid-19.
Total de casos 1.946
O país registou nas últimas 24 horas o 13.º óbito devido ao novo coronavírus e mais
39 novas infecções. O número total de casos subiu para 1.946, indica um comunicado
do Ministério da Saúde recebido, este domingo, na nossa redacção. Trata-se de um
individuo de 66 anos de idade, do sexo masculino admitido no Hospital Central de
Maputo no dia 23 do mês passado com o quadro de dificuldade respiratória.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12307-pais-regista13-obito-e-39-infeccoes-da-covid-19-total-de-casos-1-946.html

TV Miramar

Moçambique regista mais um óbito de covid-19
Moçambique regista mais uma morte e 39 novos casos de infecção por covid-19 em
relação a sábado, segundo o comunicado do Ministério da Saúde.
A vítima mortal é um ancião de 66 anos de idade. O Ministério da Saúde refere que o
mesmo deu entrada no Hospital Central de Maputo no dia 23/07/2020, com quadro de
dificuldade respiratória e foi testado no dia da sua admissão por suspeita de estar
infectado pelo novo coronavírus. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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