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Jornal Noticias
Registado 15 óbito e 89 casos recuperação
Mais um infectado de Covid-19, perdeu a vida no pais, tornando se a 15 vitima mortal
da pandemia, anunciaram ontem as autoridades de sanitárias, no mesmo dia em que
89 pacientes foram declarados curados da doença. Página 01

Relatório do Presidente da República, enviado à
Assembleia da República: Mercados
O Inquérito Sero-epidemiológico de SARS-COV2, na cidade de Nampula, mostrou
que os vendedores de mercados tiveram a seropositividade mais alta de todos os
sectores por 10 %, sendo superior a encontrada em profissionais de saúde que foi de
7%. Página 08

Jornal O País

Moçambique regista mais um morto por COVID-19,
pela quarta vez consecutiva
Pela quarta vez consecutiva no país, mais uma pessoa não resistiu às dores causadas
pelo novo Coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o óbito foi declarado esta
terça-feira, dia em que o malogrado ficou a saber que tinha o vírus no organismo.
O Ministério da Saúde explicou, esta quarta-feira, que a mulher, moçambicana, tinha
78 anos de idade e vivia na cidade de Maputo. A mesma foi encaminhada para a
unidade de cuidados intensivos de um hospital privado na capital do país no dia 29 de
Julho, transferida de uma outra unidade sanitária.
http://opais.sapo.mz/mocambique-regista-mais-um-morto-por-covid19-pela-quartavez-consecutiva1

Oitenta e nove pessoas livres da COVID-19 no país, o
maior número desde Março
Mais 89 pessoas recuperaram da COVID-19 em Moçambique, disse o Ministério da
Saúde, esta terça-feira. É o maior número de pacientes livres do vírus anunciado em
um dia. Ao todo são 765 indivíduos curados, desde Março deste ano, altura em que o
país iniciou a testagem. Dos novos indivíduos sem já sem a COVID-19, três são da
província de Tete, nove de Cabo-Delgado, 10 de Gaza, 15 da província de Maputo e
52 de Nampula.

Mais 56 pessoas testam positivo à covid-19
Dos 1.844 suspeitos testados nas últimas 24 horas, 56 foram positivos, sendo 53 de
transmissão local e três importados. “Assim, o país tem cumulativamente 2.029 casos
positivos registados” desde Março passado, “dos quais 1.851 de transmissão local e
178 casos importados”, explicou o Ministério da Saúde. Trinta cidadãos foram
descobertos na cidade de Maputo, que passa a ter 429 pacientes.
http://opais.sapo.mz/oitenta-e-nove-pessoas-livres-da-covid19-no-pais-o-maiornumero-desde-marco-

Jornal Carta de Moçambique

Inquérito sero epidemiológico prevê abranger 11 mil
pessoas na Cidade de Maputo
O Inquérito Sero-epidemiológico , lançado esta segunda feira, pela secretaria de
Estado da Cidade de Maputo, irá abranger 11 mil pessoas, de todos os bairros da
capital do pais. A informação foi partilhada pela Delegada do INS , Edna Viegas,
durante a cerimonia oficial que teve lugar num dos bairros do Município.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/5778-inquerito-sero-epidemiologicopreve-abranger-11-mil-pessoas-na-cidade-de-maputo?tmpl=component&print=1

Jornal a Verdade

Quinto óbito pela covid-19 na cidade de Maputo,
Moçambique ultrapassa 2 mil casos positivos
2

Moçambique ultrapassou nesta terça-feira (04) os 2 mil casos positivos da covid-19
num dia em faleceu o quinto indivíduo infectado com o novo coronavírus na Cidade
de Maputo. A capital moçambicana registou ainda uma nova explosão de novos
infectados.
http://www.verdade.co.mz/quinto-obito-pela-covid-19-na-cidade-de-maputomocambique-ultrapassa-2-mil-casospositivos/?fbclid=IwAR2VkxjOmYUxRgTGqf0NvKw2LVmn4oeLT9ydq6Y78FCH
Qe5WDjpcB3rh2xk

Rádio Moçambique

País regista 15º óbito e mais 56 infecções pela Covid19 elevam total para 2.029
Moçambique registou mais uma morte, pelo quarto dia consecutivo, devido a Covid19, perfazendo um cumulativo de 15 óbitos. A vítima é um indivíduo de setenta e oito
anos de idade, de sexo feminino e de nacionalidade moçambicana que faleceu esta
segunda-feira numa clinica privada na cidade de Maputo. Segundo um comunicado
do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas o país registou mais cinquenta e seis
novos casos de Covid-19
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12345-pais-regista15-obito-e-mais-56-infeccoes-pela-covid-19-elevam-total-para-2-029.html
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