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Jornal Notícias

Disponíveis fundos para combate ao coronavírus
O fundo Global de luta contra o HIV, Tuberculose e Malária aprovou um valor
adicional de cerca de 20 milhões de dólares para mitigar o impacto da Covid-19.
Página 1

Saídas constantes contribuem para a propagação da
Covid-19
Saídas desnecessárias de jovens e adolescentes contribuem para a propagação do novo
coronavírus no pais, numa altura em que o numero de infectados tende a aumentar.
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Ressano Garcia Reforça-se no combate à Covid-19
A comunidade de Ressano Garcia, viu reforçada esta semana, a sua capacidade de
combate à Covid-19 , graças a doação de material de higienização pela central térmica
que ali funciona. Página 6

Jornal O País

19 novos casos de COVID-19 no país
as últimas 24 horas foram testados, no país, 573 casos suspeitos. Desse universo, 554
foram negativos e 19 foram positivos para COVID-19. O país tem cumulativamente
1402 casos positivos registados, sendo 1257 de transmissão local e 145 casos
importados. Os casos novos hoje reportados incluem 17 indivíduos de nacionalidade
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moçambicana e dois indivíduos estrangeiros (um de nacionalidade portuguesa e uma
nacionalidade sul-africana).
http://opais.sapo.mz/19-novos-casos-de-covid19-no-pais

Jornal a Verdade

Ascendeu a 1.402 casos positivos da Covid-19 em
Moçambique
Subiu para 1.402 o cumulativo de caos positivos da Covid-19 em Moçambique com o
diagnostico de 19 novos infectados nesta sexta-feira (17), três deles são crianças.
http://www.verdade.co.mz/ascendem-a-1-402-casos-positivos-da-covid-19-emmocambique/

Canal de Moçambique

Relatórios da Comissão Técnico-Científica que
aconselha o Governo sobre a Covid-19 devem ser
Públicos
A Comissão Técnico-Científica criada para assessorar o Governo não partilha com o
público os relatórios científicos e estudos que realiza e que são usados como base para
as decisões governamentais, como o decreto do Estado de Emergência.
https://canal.co.mz/2020/07/relatorios-da-comissao-tecnico-cientifica-que-aconselhao-governo-sobre-a-covid-19-devem-ser-publicos/

Rádio Moçambique

País regista mais 19 casos de Covid-19, elevando total
para 1.402 infectados
O país registou, nas últimas 24 horas, mais 19 casos positivos da Covid-19. Com estes
casos, sobe para 1.402 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país.
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Um comunicado do Ministério da Saúde indica que do total de casos positivos
reportados esta sexta-feira, 1.257 são de transmissão local e 145 importados.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12031-pais-registamais-19-casos-de-covid-19-elevando-total-para-1-402-infectados.html

Médico prova que uso de máscara não altera níveis de
oxigénio
Um médico do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) decidiu provar que usar a
máscara não altera o nível de oxigénio no corpo, na tentativa de convencer mais
pessoas a usarem este acessório tão importante. nesta altura.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12020-medico-provaque-uso-de-mascara-nao-altera-niveis-de-oxigenio.html

TV Miramar

Moçambique regista mais 19 casos positivos de covid19
Nas últimas 24 horas foram testadas 573 amostras. Dos novos casos suspeitos
testados, 554 foram negativos e 19 foram positivos para COVID-19. Assim, o nosso
País tem cumulativamente 1402 casos positivos registados, sendo 1257 de
transmissão local e 145 casos importados. Moçambique conta actualmente com 397
pacientes totalmente recuperados e 09 óbitos devido a COVID-19. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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