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Jornal Noticias

Pais quer reduzir infeccoes do HIV e sífilis até 2024
Mocambique quer eliminar até 2024, a transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B,
através de acções combinadas de prevenção e melhoria do acesso ao diagnostico e
tratamento das mulheres grávidas e recém nascidos. Página 01

Novo coronavírus: Mais de três mil e seiscentos contactos
em seguimento
Pelo menos 3696 pessoas que mantiveram contacto com individuos infectados pelo novo
coronavírus estão actualmente a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde para se apurar
se terão ou não sido contaminadas pelo vírus que causa a Covid-19. Página 01

HCB doa meios de prevenção da COvid-19
A Hidrelétrica de Cahora Bassa, sediada em Songo em Tete, doou ontem material e
equipamento hospitalar, entre outros artigos, avaliados em 6.4 milhões, no âmbito da
prevenção do novo coronavírus. Página 01

Material de protecção oferecido a Nampula
Profissionais de Saúde afectos ao Centro de Saúde de Namaita, no distrito de Repale em
Nampula, acabam de receber material de protecção contra o novo coronavírus, constituído
por mascaras cirúrgicas, aventais, entre outros, doado pela organização não governamental
humanitária, Visão Mundial. Página 06
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Covid-19 em Gaza: Frelimo condena violação das
medidas de prevenção
O primeiro Secretário da Frelimo na província de Gaza, Daniel Matavel, manifestou ontem a
sua preocupação pelo incumprimento e violação das medidas de prevenção da Covid-19
nesta parcela do pais. Página 09

Opinião
Atendimento publico em tempos da Covid-19: Página 13

Jornal O País

Mais 80 casos positivos da COVID-19 no país e 26
recuperados
Moçambique registou mais 80 casos positivos da COVID-19 em 24 horas, elevando o
cumulativo para 3.195 casos positivos.
Dos novos casos positivos hoje reportados, 79 são indivíduos de nacionalidade
moçambicana e um caso é de um cidadão de nacionalidade portuguesa.
Dos casos, nove são da província de Cabo Delgado; igualmente nove de Nampula; um da
província de Tete; um da província de Manica; três de Gaza; 20 da província de Maputo e 37
da capital do país, Maputo. 53.75% dos casos positivos são do sexo feminino e os restantes
do masculino.
http://opais.sapo.mz/mais-80-casos-positivos-da-covid19-no-pais-e-26-recuperados

Jornal a Verdade

Cidade de Maputo ultrapassa mil infectados pela Covid19
Mais oito dezenas de doentes foram diagnosticados com covid-19 em Moçambique, que
passou a ter um cumulativo de 3.195 casos positivos. Nesta sexta-feira (21) a Cidade de
Maputo ultrapassou os mil infectados, mais de 80 por cento no Distrito Municipal de
Kampfumo.
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http://www.verdade.co.mz/cidade-de-maputo-ultrapassa-mil-infectados-pela-covid19/?fbclid=IwAR2AoOz50M97hWDTIOE8RP_qYr9PD-TaPaeHC9R8KmoFEANnJ00jY8CYtE

LUSA

Covid-19: Vendedores de rua em Maputo desafiam
doença para fugir à fome
Em todo o mundo, as recomendações são de distanciamento devido à covid-19, mas os
vendedores de rua em Moçambique desafiam a doença, vão ao encontro de quem passa e
juntam-se em mercados informais, procurando fugir à fome.
Com os produtos em sacos de plástico ou nas mãos, homens, mulheres, adolescentes e até
crianças circulam por avenidas, ruas, paragens de transportes e outros lugares movimentados
para conseguir “levar algum dinheiro para casa”.
https://www.lusa.pt/article/lqT~RzOu3Eu0yDxAlC1TSTMSZM5iuSI1/covid-19vendedores-de-rua-em-maputo-desafiam-doença-para-fugir-à-fome

RFI

Moçambique: Covid-19 provoca encerramento de 90%
das PME
Em Moçambique, a crise provocada pela Covid-19 está a ter impacto drástico no
funcionamento das Pequenas e Médias Empresas - PME - denunciou esta quinta-feira
(20/08) a Associação deste sector empresarial, no final de um encontro que teve lugar em
Maputo.
https://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200820-mo%C3%A7ambique-covid-19-90das-pme-encerradas

Zitamar News
Mozambique announced one more death from coronavirus yesterday, a 50-year-old man
who was admitted to the Polana Caniço hospital in Maputo on 13 August, and who died on
18 August. Two more people have died while positive for covid-19, but whose deaths were
not caused by the disease, the health ministry said on Thursday. One died after being hit by a
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car, while the other, a 72-year-old woman, had another chronic illness. Mozambique
reported 150 new cases of covid-19 over the last two days, all but one caught through local
transmission.

STV

Propagação da Covid-19
Moçambique tem 80 casos nas ultimas 24 horas e um cumulativo de 3195 casos de Covid19, sendo 2961 de transmissão local e 234 importados.

TV Miramar

Moçambique regista mais 80 casos de covid-19 e 26
recuperados
Nas últimas 24 horas foram testadas 1622 amostras de casos suspeitos de Covid-19, destas
80 revelaram-se positivas para a doença. Fala Moçambique

TVM

Covid-19:
Pais regista 80 novos casos de coronavírus.
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