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Jornal Noticias
Em 24 horas: Pais regista a maior subida de sempre
de casos de Covid-19
Moçambique registou a maior subida de sempre do numero de infectados pela Covid19 em 24 horas, ao diagnosticar, de quinta feira para ontem, 93 casos positivos da
doença em 1321 amostras testadas. Página 01

Estigmatização limita a
recuperados da Covid-19

aparição

publica

de

Na cidade e Pemba, considerada epicentro da Covid-19 na província, mas também do
numero de casos recuperados da doença, cidadãos divergem na necessidade de os
curados aparecerem em publico. Página 12

Jornal O País

Moçambique regista 93 casos positivos de COVID-19
em 24 horas
Dos novos casos suspeitos testados, 1.298 foram negativos e 93 foram positivos para
COVID-19. 32 pessoas estão totalmente recuperadas. Até hoje, 7 de Agosto de 2020,
em Moçambique foram testados cumulativamente 66.542 casos suspeitos, dos quais
1.391 nas últimas 24 horas. Todas as amostras foram testadas em laboratórios do
sector público. Dos novos casos suspeitos testados, 1.298 foram negativos e 93 foram
positivos para COVID-19.
http://opais.sapo.mz/mocambique-regista-93-casos-positivos-de-covid19-em-24-horas
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Jornal a Verdade

Cidade de Maputo volta ser o epicentro da COvid-19
em Moçambique, mas transmissão comunitária ainda
é só eminente
“A Cidade de Maputo está em eminência de transmissão comunitária, e a Província de
Maputo também nos preocupa, nós oportunamente iremos comunicar quando com
base nas análises que estamos a fazer a Cidade de Maputo cumprir com os quatro
critério de padrão de transmissão comunitária”.
http://www.verdade.co.mz/cidade-de-maputo-volta-ser-o-epicentro-da-pandemia-dacovid-19-em-mocambique-mas-transmissao-comunitaria-ainda-eiminente/?fbclid=IwAR1PYkJr1bIb9bZ1AngGHEzTGusRYgZhZ5Ny1b4gf9GHjvFo
xRb974vWOig

Salomão.com
Coronavírus em Moçambique: Décima Nona Semana –
Necessidade de Ajustamento do Curso Após Quatro Meses
de Estado de Emergência
Os resultados dos inquéritos sero-epidemiológicos de SARS-CoV-2 nas Cidade de
Nampula e Pemba apresentam informação que permite estabelecer os grupos alvo de
testagem, no que se refere à actividade exercida, ou os bairros a ser objecto de maior
atenção.
Os grupos profissionais e os bairros mais afectados, patente no nível de
seropositividade, não deixam qualquer dúvida de quais deveriam ser os alvos de uma
testagem abrangente num efectivo exercício de vigilância activa.
https://salomao.com/coronavirus-em-mocambique-decima-nona-semana-necessidadede-ajustamento-do-curso-apos-quatro-meses-de-estado-de-emergencia/

Rádio Moçambique

País: Registados mais 93 casos de Covid-19:
Cumulativo sobe para 2.213
2

O país registou noventa e três novos casos de Covid-19, segundo um comunicado do
Ministério da Saúde recebido esta sexta-feira na nossa redacção. Assim, o país tem
cumulativamente dois mil duzentos e treze casos positivos registados, sendo dois mil
e trinta e um de transmissão local e cento e oitenta e dois casos importados. Só nos
últimos cinco dias, Moçambique contabiliza duzentos e sessenta e sete casos do novo
coronavírus.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12387-paisregistados-mais-93-casos-de-covid-19-cumulativo-sobe-para-2-213.html

Miramar

Moçambique regista 93 casos positivos de covid-19
É o maior registo de casos de infecção em apenas um dia. Os 93 casos positivos são
resultado das amostras testadas num total de 1391, dos quais 1298 testaram negativo.
Dos novos casos positivos 91 são de transmissão local e 2 importados. Desta forma, o
país conta com um cumulativo de 2213 casos registados, dois quais 2013 de
transmissão local e 182 casos importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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