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Jornal Domingo

Nyusi aponta caminhos para nova normalidade
O presidente da República, Filipe Nyusi assegurou que o seu executivo tem estado
empenhado na recolha de um leque de diferentes sensibilidades em diferentes
formatos, sendo que o denominador comum desses encontros visa a aprendizagem de
uma “nova normalidade”. Página 1

Moçambique regista mais um óbito por Covid-19
O pais registou na madrugada de sábado, a morte de um paciente infectado pela
Covid-19. Trata se de um individuo de 57 anos , do sexo masculino, que regressou da
África do Sul no dia 30 de Junho. Página 18

Jornal O País

COVID-19: Nampula é a província com maior
número de mortes
Nampula é a província com maior número de mortes causadas pelo Coronavírus.
Desde que o país começou a registar óbitos pelo novo Coronavírus, as maiores
vítimas são crianças. Os dados das pessoas que já pereceram por COVID-19 em
Moçambique demostram que Nampula, a província com maior número de casos
positivos, é também o ponto do país com mais óbitos, em número de quatro.
http://opais.sapo.mz/covid19-nampula-e-a-provincia-com-maior-numero-de-mortes
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Um óbito e mais 33 novos casos de COVID-19
O país registou mais um óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus. Trata-se
de um individuo de 57 anos de idade, do sexo masculino. O mesmo regressou da
República da África do Sul no dia 30/ de Junho e foi internado no Centro de Saúde da
Macia, no dia 01 de julho devido a doença cardíaca grave. A amostra para o teste do
novo coronavírus foi colhida no dia 01 de Julho e teve o resultado positivo três dias
depois. O paciente estava em tratamento para as comorbidades que determinaram o
seu internamento. A evolução do seu estado clínico foi satisfatória tendo piorado nos
últimos dias. O óbito ocorreu na madrugada de hoje, no Centro de Isolamento.
http://opais.sapo.mz/um-obito-e-mais-33-novos-casos-de-covid19

STV

Propagação da Covid-19
Moçambique regista a décima vítima mortal do novo coronavírus. Um homem de 57
anos que morreu na província de Gaza. Jornal da Noite

TV Miramar

Moçambique regista mais um óbito e 33 casos
positivos de covid-19
O país registou nas últimas 24 horas um óbito de um paciente infectado pela covid-19.
Trata-se de um indivíduo de 57 anos, do sexo masculino. O mesmo regressou da
África do Sul no dia 30 de Junho e foi internado no Centro de Saúde da Macia no dia
01 de Julho devido a doença cardíaca grave. A amostra para o teste do novo
coronavírus foi colhida no dia 01 de Julho e teve o resultado positivo três dias depois.
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