DIRECÇÃO DE FORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Clipping Diário de Noticias
Data: 10.08.020

Jornal Noticias
No fim de semana: Mais um óbito e 56 infectados
As autoridades de Saúde anunciaram no fim de semana a morte de mais uma pessoa
por Covid-19 e 56 novos casos, elevando para 16 o numero de óbitos e 2269
infectados, dos quais 2087 de transmissão local e 82 importados. Ontem foram
anunciados 28 casos, o igual numero no sábado. Página 01
Instituto Nacional de Saúde: Anúncios de concurso de arrendamento de imóvel e
aquisição de bens. Página 15

Jornal O País

Subiu para 2.269 o número de casos positivos da
COVID-19 em Moçambique
Moçambique testou, nas últimas 24 horas, 1283 casos suspeitos da COVID-19, dos
quais 1255 foram negativos e 28 positivos, elevando para 2.269 o número de casos
positivos da doença, anunciou o Ministério da Saúde e comunicado enviado para “O
País”. Dos 2.269 casos positivos registados, 2.087 são de transmissão local e 182 são
importados. Dos 28 novos casos, 17 são do sexo masculino e 11 são do sexo feminino
e todos encontram-se em isolamento domiciliar.
http://opais.sapo.mz/subiu-para-2269-o-numero-de-casos-positivos-da-covid19-emmocambique
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Jornal a Verdade

Moçambique dá primazia à covid-19 ignorando 9
milhões de doentes de malária e 2 milhões de
infectados pelo HIV
O Dr. Eduardo Samo Gudo Júnior afirmou ”não podemos fazer comparação de
doentes de malária e doentes de Covi-19 para justificar a declaração do segundo
Estado de Emergência pelo Presidente da República Filipe Nyusi.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-da-primazia-a-covid-19-ignorando-9milhoes-de-doentes-de-malaria-e-2-milhoes-de-infectados-pelohiv/?fbclid=IwAR38hVZUnlRNFj986OmAsQXCN9iVGGU0qdshEzDCnyvByDTkiG0uaOCy8k

Cidade da Beira tem quase meia centena de pacientes
da Covid-19, quatro deles internados
Sofala tornou-se a quinta província com o maior numero de casos positivos do novo
coronavírus após a detenção de mais uma dezena de infectados neste domingo.
http://www.verdade.co.mz/cidade-da-beira-tem-quase-meia-centena-de-pacientes-dacovid-19-quatro-deles-internados/

Jornal Lusa

Covid-19: Mais 28 casos em Moçambique elevam
total para 2.269
Maputo, 09 ago 2020 (Lusa) - Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 28
casos positivos de covid-19, elevando o total para 2.269 e mantendo-se com 16
vítimas mortais, anunciou hoje o Ministério da Saúde. "Todos os 28 casos novos hoje
reportados são de indivíduos de nacionalidade moçambicana e são de transmissão
local", lê-se numa nota do Ministério da Saúde.
https://www.lusa.pt/article/WV0bo23nDmdWDgn8tvpZNzMSZM5iuSI1/covid-19mais-28-casos-em-mo%C3%A7ambique-elevam-total-para-2-269
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Rádio Mais
Mais 28 pessoas estão infectadas pela COVID-19 no país, elevando o número para
2269 o número de casos confirmados do novo corona vírus. Flash de Notícias

Rádio Moçambique

Moçambique regista mais 28 casos positivos de covid19
"Todos

os 28 casos novos hoje reportados são de indivíduos de nacionalidade

moçambicana e são de transmissão local", lê-se na nota do Ministério da Saúde.
Os 28 novos casos estão nas províncias de Maputo (seis), Cabo Delgado (dois),
Niassa (um), Nampula (um), Sofala (10) e Maputo Cidade (oito).
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12418-pais-mais-28casos-da-covid-19-elevam-total-para-2-269.html

Miramar
Moçambique regista mais 28 casos positivos de covid19
Nas últimas 24 horas foram testadas 1283 amostras, sendo que destas 28 revelaram-se
positivas para Covid-19 e as restantes 1255 negativas. Assim, o País tem
cumulativamente 2269 casos positivos, sendo 2087 de transmissão local e 182
importados. FALA MOÇAMBIQUE
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