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Jornal Noticias

Percentagem de recuperados da Covid-19 tende a
crescer
A proporção de cidadãos que recuperam após infeção pelo novo coronavírus no pais
aumenta nos últimos dias, situando-se agora em 40.7 em relação aos casos positivos já
registados. Entretanto o número de casos infectados também tende a crescer a cada
dia. Dados do fim de semana indicam que o pais registou neste intervalo, 147 casos
positivos, 88 das quais na cidade de Maputo. Página 01

Cidadãos negligenciam medidas de prevenção da
Covi-19
A observância de prevenção do novo coronavírus, tais como o distanciamento de pelo
menos um metro e ameio e o uso da máscara de protecção facial, continua a quem do
desejável na cidade de Maputo. Página 06

África do sul volta a autorizar a venda de álcool e
tabaco
A venda de álcool de tabaco proibida como uma das medidas para conter
a pandemia do coronavírus na África do sul, voltara a ser autorizada hoje.
Página 32

Jornal O País

Registados mais 64 infectados e 27 recuperados da
COVID-19 no país
1

Mais 64 pessoas testaram positivo para o novo Coronavírus em Moçambique, 26 das
quais na cidade de Maputo, que de há dias a esta parte regista um aumento
significativo de casos. Com 828 infectados, a capital do país está acima de Cabo
Delgado (529), de Nampula (477) e da província de Maputo (514). Página 06

Jornal a Verdade

Moçambique tem 2855 casso positivos da Covid-19,
cerca de três centenas são crianças
O novo coronavírus propagou-se para novos distritos das províncias de Nampula e
Tete num dia em que Moçambique passou a ter um cumulativo de 2.855 casos
positivos, perto de três centenas são crianças. Ainda neste domingo (16) dezenas de
novos infectados foram detectados na Cidade e Província de Maputo.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-tem-2-855-casos-positivos-da-covid-19cerca-de-tres-centenas-sao-criancas/?fbclid=IwAR3mBISIizjeOEP-ViwYo61_dP4FLbDKNsIfzvtuvmBd426fDBs13pVUxo

LUSA

Covid-19: Mais 64 casos positivos em Moçambique
elevam total para 2.855
Moçambique registou nas últimas 24 horas mais 64 casos de infeção pelo novo
coronavírus, elevando o total de infetados para 2.855, mantendo-se com 19 óbitos,
anunciou o Ministério da Saúde.
Dos casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, regista o
maior número, com 655 infeções, seguido de Maputo província, com 339 casos,
ambas no sul de Moçambique.
https://www.lusa.pt/article/RmX1PaVkE3DVKe0geEBniTMSZM5iuSI1/covid-19mais-64-casos-positivos-em-mo%C3%A7ambique-elevam-total-para-2-855
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DW

Rússia inicia vacinação voluntária
contra Covid-19 em setembro
A vacinação voluntária em massa na Rússia contra a Covid-19 deverá ter início dentro
de um mês, anunciou este sábado (15.08) o diretor do Centro de Microbiologia e
Epidemiologia Gamaleya, Alexandr Ginzburg.
https://www.dw.com/pt-002/r%C3%BAssia-inicia-vacina%C3%A7%C3%A3ovolunt%C3%A1ria-contra-covid-19-em-setembro/a-54588519

Jornal Correio da Manhã

Tentou “furar” lockdown e acabou assassinada nas
matas de Mpumalanga
Como muitas, uma moçambi- cana tentou “furar” o lockdown imposto na África do
Sul e acabou assassinada, presumivelmente antes violada, por bandidos, nas matas da
província nortenha sul-afri- cana de Mpumalanga. Página 04

Rádio Moçambique

País: Mais 64 positivos da Covid-19 totalizam 2.855
infectados
O país registou, de sábado para domingo ,sessenta e quatro novos casos de Covid-19,
dos quais sessenta e um são moçambicanos, dois zimbabueanos e um Malawiano. Um
comunicado do Ministério da Saúde sobre actualização de dados da Covid-19, no
país, indica o país tem cumulativamente dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco
casos positivos registados, sendo dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro de
transmissão local e duzentos e um casos importados.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12537-pais-mais-64positivos-da-covid-19-totalizam-2-855-infectados.html
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Angola aumenta para 86 óbitos e já é o PALOP com
mais mortes
Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em
número de mortes (86), apesar de ser apenas o segundo país com menos casos
(1.852).
Seguem-se Guiné Equatorial (4.821 infectados e 83 óbitos), Cabo Verde (3.136 casos
e 33 mortos), Moçambique (2.708 casos e 19 mortos), Guiné-Bissau (2.088 casos e 29
mortos) e São Tomé e Príncipe (885 casos e 15 mortos).
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12526-angolaaumenta-para-86-obitos-e-ja-e-o-palop-com-mais-mortes.html

TV Sucesso

Propagação da COVID-19: Sofala
Entrada massiva de regressados da África do Sul poderá aumentar Casos positivos da
pandemia no distrito de Búzi.
Pelo menos 152 cidadãos foram condenados por desobediência ao decreto nos últimos
três meses em Sofala. Expresso da Manhã

STV

Covid-19
Pais regista mais 64 casos de infeção pelo novo coronavírus. Numero de
recuperados aumenta em 27 indivíduos.

TV Miramar

Moçambique regista mais 64 casos de covid-19
Nas últimas 24 horas foram testadas 970 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 64 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 2855 casos de Covid-19, sendo 2654 de
transmissão local e 201 importados. FALA MOC!AMBIQUE
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China regista 22 casos de covid-19 nas últimas 24
horas, todos importados
Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (três), nas
províncias de Guangdong (oito), Yunnan (quatro), Shaanxi (três), Sichan (dois),
Fujian (um) e Shandong (um). FALA MOC!AMBIQUE

TVM

Propagação da Covid-19
Nas ultimas 24h Moçambique registou mais 64 casos de covid-19 e 27 pacientes
completamente recuperados
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