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Jornal Noticias

Decreto sobre o estado de emergência: Avaliação
intermédia poderá determinar retorno aos cultos
A DECISÃO sobre eventual retorno das celebrações religiosas colectivas no país será
anunciada na avaliação intermédia do cumprimentos das medidas do decreto sobre o
estado de emergência, prorrogado pela terceira vez e última, constitucionalmente.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/97815-decreto-sobre-o-estadode-emergencia-avaliacao-intermedia-podera-determinar-retorno-aos-cultos

Covid-19: País soma nove mortos
O numero de óbitos devido ao novo coronavírus no pais subiu para nove com o
anuncio, ontem de mais um caso registado na cidade de Quelimane, província da
Zambezia. Página 01

Goto e Maquinino serão restruturados
Os mercados Maquinino e Goto, na cidade da Beira serão descongestionados a partir
da próxima semana como mais uma medida de prevenção do novo coronavírus.
A medida surge depois de o director Geral do INS, Ilesh Jani, ter novamente alertado
que os mercados formais e informais são os focos de contaminação pelo novo
coronavírus. Página 5

Criada a rádio novela para combater Covid-19
1

Você pode salvar uma vida é o titulo de uma rádio novela que estreou ontem na Rádio
Moçambique e foi produzida para consciencializar a população sobre o novo
coronavírus. Página 27

Luta contra a Covid-19: África lança consórcio para
supervisionar ensaio da vacina
O Director do África CDC, anunciou ontem o lançamento de um consórcio para a
supervisão dos ensaios clínicos da vacina para a covid-19 a decorrer em África.
Página 32

Jornal O País

21 casos de COVID-19 nas últimas 24 horas
O país testou, nas últimas 24h, 1.002 casos suspeitos, dos quais 795 nos laboratórios
do sector público e 207 nos laboratórios do sector privado. Das amostras testadas, 25
provêm da Província de Niassa, 54 de Cabo Delgado, 13 de Nampula, 1 da Zambézia,
1 de Tete, 71 de Sofala, 61 de Inhambane, 138 de Gaza, 198 da Província de Maputo
e 233 da Cidade de Maputo. Das amostras testadas no sector privado, 153 provêm da
Província de cabo Delgado e 54 da Cidade de Maputo.
http://opais.sapo.mz/21-casos-de-covid19-nas-ultimas-24-horas

Três profissionais de Saúde entre os casos activos em
Mogovolas
O distrito de Mogovolas, em Nampula, tem três profissionais de saúde infectados pelo
coronavírus e fazem parte de um total de 8 casos activos da doença naquele ponto do
país.
http://opais.sapo.mz/tres-profissionais-de-saude-entre-os-casos-activos-emmogovolaso

N

2

Jornal a Verdade

Moçambique regista nono óbito por covid-19, novo
coronavírus propaga-se na Província de Inhambane
Moçambique registou nesta quinta-feira (09) a nona vítima mortal da covid-19, tratase de um adulto que faleceu na Cidade de Quelimane. Entretanto o novo coronavírus
propagou-se por quase todos os distritos da Província de Inhambane.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-regista-nono-obito-por-covid-19-quepropagou-se-na-provincia-de-inhambane/

Rádio Moçambique

País regista mais 1 óbito por Covid-19 e mais 21 casos
de infecção. Cumulativo 1.092 casos
O País registou nas últimas 24 horas mais um óbito devido a Covid-19, elevando para
nove, o número de mortos devido a doença. No mesmo período foram diagnosticados
mais vinte e um novos casos positivos da Covid-19, aumentando o número para mil e
noventa e dois o número de pessoas infectadas, no país
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11848-pais-registamais-1-obito-por-covid-19-e-mais-21-casos-de-infeccao-cumulativo-1-092-casos.html
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O fraco comprimento das medidas de prevenção coloca os vendedores assim como os
clientes em situação de risco. Até este momento em Sofala as medidas de prevenção,
são inteiramente violadas. MZ NO AR
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