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Jornal Noticias

Covid-19 em Maputo, Gaza e Manica: Situação cada
vez mais preocupante
O Ministério da Saúde esta a monitorar com preocupação a evolução da situação
epidemiológica nas províncias de Maputo, Gaza e Manica, devido ao numero de casos
da covid-19 registados nas ultimas semanas.
Segundo o Director geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani, as três províncias
tem estado a registar uma aceleração no numero de casos da Covid-19, facto aliado a
um alastramento geográfico gradual de novas infeccoes. Página 01

Malária continua a consumir maior parte
recursos

dos

A malária continua a ser uma doença com maior peso no pais, provocando um custo
orçamental na ordem de 20 milhões de dólares, no tratamento de pacientes, logística,
distribuição de redes mosquiteiras, pulverização entre outras intervenções. Página 01

Covid-19 alastra-se para mais zonas rurais
A pandemia do novo coronavírus continua a alastrar-se para mais distritos, havendo o
registo de novas infeccoes num numero crescente nas zonas rurais do pais.
Dados do INS revelam que 96 distritos do pais já registaram casos de contagio pelo
novo coronavírus. Página 06

Covid-19: Criada a equipa de acompanhamento para
travar linhas de transmissão
1

A viver, a situação de transmissão comunitária do novo coronavírus, a cidade de
Nampula acaba de criar uma equipa técnica destinada a acompanhar os caos positivos
da Covid-19. Página 07

Luta contra Covid-19: África do Sul inicia testes com
segunda eventual vacina
A África do Sul lançou um novo ensaio para testar uma eventual vacina contra a
covid-19, desenvolvida pelo laboratório norte americano Novavax, que será testada
em paralelo com a experiencia da universidade da Oxford, Reino Unido, lançada em
Junho. Página 28

Jornal O País

Há 1697 pessoas ainda com Covid-19 das 2.914
registadas no pais
Dos novos 59 casos, cinco foram diagnosticados na província de Nampula, 15 na
província de Manica, dois são de Sofala, um da província de Gaza, quatro da
província de Maputo. A Cidade de Maputo foi a que registou o maior número de
casos nas últimas 24 horas, com um total de 25 casos. Página 04

Malária matou 356 pessoas no primeiro semestre
deste ano em Moçambique
O país registou, no primeiro semestre deste ano, mais seis milhões e seiscentas
pessoas com malária, 356 das quais morreram, segundo o ministro da Saúde, Armindo
Tiago, que lamenta o facto de a doença ainda ter um peso significativo na economia
do país. Página 04

MISAU apela à calma em relação à retoma do ensino
superior e técnico-profissional
O Ministério da Saúde apela à calma em relação à retoma do ensino superior e
técnico-profissional, bem como aos cultos religiosos. Embora a OMS não recomende
o desconfinamento em zonas de transmissão comunitária, as autoridades dizem que é
preciso encarrar a nova normalidade.
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http://opais.sapo.mz/misau-apela-a-calma-em-relacao-a-retoma-do-ensino-superior-etecnicoprofissional

Jornal a Verdade

Manica torna-se foco da Covid-19, cidade de Pemba
ultrapassa três centenas de infectados
A Província de Manica é um foco cada vez maior da covid-19, num dia em que
Moçambique passou a ter um cumulativo de 2.914 casos positivos, mais de três
centenas deles diagnosticados na Cidade de Pemba.
http://www.verdade.co.mz/manica-torna-se-foco-da-covid-19-cidade-de-pembaultrapassa-tres-centenas-deinfectados/?fbclid=IwAR0hVksogt910NT53vkdpCNhnZddXXBHsgXhG-_VsijbYLrzowrD4wK0bE

Jornal Magazine

Desgoverno espalhou Covid-19 na cidade de Maputo
Do dia 30 d e Julho a 08 de Agosto corrente, período do intervalo entre o termo e
início do novo Estado de Emergência, a cidade de Maputo retornou timidamente à sua
normalidade, com os bares abertos e os munícipes indiferentes às medidas de
prevenção da Covid-19. Duas semanas depois, os casos na capital do país dispararam,
o que sugere ser efeito deste intervalo em queo país não tinha nenhum instrumento
legal para impor as restrições verbalmente levantadas pelo Presidente da República.
Página 11

LUSA

Covid-19:
Presidente
moçambicano
solidariedade na SADC contra pandemia

pede

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu hoje a solidariedade entre os
Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
visando travar o impacto da pandemia de covid-19.
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Filipe Nyusi advogou o imperativo da colaboração no combate ao novo coronavírus,
falando no discurso de encerramento da 40.ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e
de Governo da SADC, que se realizou hoje em Maputo.
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM2HZz5e8zWWVDMSZM5iuSI1/covid19-presidente-mo%C3%A7ambicano-pede-solidariedade-na-sadc-contra-pandemia

Rádio Moçambique

Covid-19
Mais 59 indivíduos foram infectados pelo Coronavírus, nas últimas 24 horas no país,
elevando para 2914 o cumulativo de casos positivos.
Nas últimas 24 horas, 33 pacientes ficaram livres da COVID-19, totalizando 1196 o
número de recuperados no país.
Há sinais encorajadores sobre o controlo do novo Coronavírus no país. Com o efeito,
a taxa de positividade tem estado a descer, por exemplo, nas cidades de Nampula e de
Pemba segundo o Director- Geral do INS, Ilesh Jani.
Retomou está segunda feira a emissão de bilhetes de identidade a escala nacional
(excepto em Nampula devido a questões organizacionais), no âmbito de relaxamento
de algumas medidas decorrentes da prevenção da COVID-19.
O Sindicato Nacional de Jornalista no Niassa exige da classe maior responsabilidade
na divulgação de mensagens de prevenção do novo Coronavírus.
Fonte: Jornal da noite e espaços noticiosos de hora em hora

STV

Propagação da Covid-19
Pais regista mais 59 casos de covid-19 e 33 recuperados.
Moçambique conta com mais 33 recuperados da pandemia e os novos casos
encontram-se em isolamento domicilia.
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TV Miramar

Moçambique regista mais 59 casos de covid-19 e 33
recuperados
Nas últimas 24 horas Moçambique testou um total de 1293 pessoas suspeitas de
contaminação pela Covid-19, sendo que 1234 resultados foram negativos e os
remanescentes 59 positivos à doença.
Destes, 57 são de nacionalidade moçambicana e duas pessoas estrangeiras, uma de
nacionalidade ruandesa e outra ucraniana. FALA MOCAMBIQUE

TVM

Covid-19
Moçambique tem mais 59 casos e regista 33 indivíduos recuperados.

Combate malária
MISAU distribui um milhão de redes mosquiteiras até Novembro

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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