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Jornal Noticias

Mais 19 casos da COVID-19
O país atingiu ontem 111 infeções pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19, com
o registo de mais 19 casos positivos em 1293 amostras testadas entre quinta-feira e
ontem em laboratórios públicos. Página 1

O que valem os conselhos sem atitude?
Rosa Marlene e Eduardo Samo Gudo são dos rostos mais visíveis quando o assunto é
falar sobre a pandemia do novo coronavírus. Diariamente eles chegam nos através dos
briefings de atualização de dados sobre esta doença. Porque o assunto é muito sério,
os municípios assumiram a responsabilidade de reorganizar os mercados. O governo
não se cansa de dizer que na luta contra a Covid-19 cada um tem um papel
fundamental. Página 2

Saúde quer travar novas contaminações por HIV
O Ministério da Saúde esta a aprimorar estratégias para aumentar a procura dos
serviços de testagem de HIV, adesão ao tratamento com o intuito de melhorar a
qualidade de vida dos pacientes. Página 1

Jornal O País

MISAU lança campanha que visa sensibilizar pessoas
com HIV
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O Ministério da Saúde quer que os moçambicanos com HIV respeitem o tratamento
antirretroviral para que cheguem a um nível em que o vírus não seja detectado e até
mesmo não ser transmitido em relações sexuais desprotegidas. Para o efeito, o
MISAU lançou hoje a campanha “Indetectável, igual Intransmissível”.
http://opais.sapo.mz/misau-lanca-campanha-que-visa-sensibilizar-pessoas-com-hiv

Casos positivos de COVID-19 aumentam para 1111
no país
Nas últimas 24h, o país testou 1.312 casos suspeitos, dos quais 965 foram testados em
laboratórios do sector público e 347 em laboratórios do sector privado. Dos novos
casos suspeitos testados,1.293 foram negativos e 19 foram positivos para COVID-19,
o que faz com que o país tenha 1.111 casos positivos cumulativamente registados,
sendo 1.025 de transmissão local e 86 casos importados.
http://opais.sapo.mz/casos-positivos-de-covid19-aumentam-para-1111-no-pais

Canal de Moz

Moçambique ultrapassou a barreira de mil casos de
Covid-19
O Sector saúde anunciou o registo de 25 novos casos da Covi-19, passando para 1012
o numero acumulado de infeções pelo vírus em Moçambique.
https://canal.co.mz/2020/07/mocambique-ultrapassou-a-barreira-de-mil-casos-decovid-19/

Rádio Moçambique

País regista dezanove novos casos de covid-19 e eleva
cumulativo para mil cento e onze
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O país registou, nas últimas horas, dezanove novos casos positivos de covid-19,
elevando para mil, cento e onze o número cumulativo de pessoas infectadas pela
pandemia.
Um comunicado do Ministério da Saúde indica que os novos casos diagnosticados
esta sexta-feira, mil e vinte e cinco são de transmissão local e oitenta e seis casos
importados.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11878-pais-registadezanove-novos-casos-de-covid-19-e-eleva-para-mil-cento-e-onze.html

Washington congratula-se com investigação da OMS
sobre origens do vírus
Os Estados Unidos saudaram, esta sexta-feira, a investigação iniciada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre as origens da covid-19 na China,
onde dois peritos da organização são esperados nas próximas horas para uma
missão exploratória.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11890-washingtoncongratula-se-com-investigacao-da-oms-sobre-origens-do-virus.html

TV Miramar

Moçambique regista mais 19 casos positivos de covid-19
Nas últimas 24 horas foram testadas 1312 amostras. Dos novos casos suspeitos
testados, 1293 foram negativos e 19 foram positivos para Covid-19. Assim, o nosso
País tem cumulativamente 1111 casos positivos registados, sendo 1025 de
transmissão local e 86 casos importados. Mais detalhes desta informação, acompanhe
na edição de hoje do Fala Moçambique. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR

3

