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Jornal Notícias

Número de óbitos sobe para 21
As autoridades da saúde anunciaram ontem mais um óbito por Covid-19, mesmo dia
em que o país registou 45 novos casos positivos, o menor número de infectados em 24
horas nos últimos 15 dias. Página 01

Transmissão da Covid-19 cada vez mais intensa no
país
A taxa de positividade das pessoas testadas para o novo coronavírus aumentou nas
últimas semanas.
Esta é uma da constatações da análise da situação epidemiológica da Covid-19 em
Moçambique e no mundo, referente à semana de 16 a 22 de Agosto corrente. Página
06

Diminuem infecções em Pemba e Nampula
Apesar da tendência de aumento de casos no nosso país e no mundo, a epidemia nas
cidades de Pemba e Nampula apresenta uma tendência satisfatória. Ilesh Jani explicou
que a taxa de positividade tem estado a baixar desde o início da declaração da
transmissão comunitária na cidade de Nampula, mantendo-se em cerca de 4.9 por
cento até semana passada. Página 06

O que sabe sobre novo coronavírus: superlotação dos
transportes pode comprometer prevenção
Cidadãos inquiridos pelo “Notícias” na cidade de Maputo e distrito de Marracuene a
propósito dos elevados índices de contaminação pela Covid-19 consideram que a
superlotação dos transportes públicos e semicolectivos de passageiros constitui risco
para propagação do novo coronavírus . Página 06
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Campeão submetido a testes da Covid-19
Um total de 30 pessoas ligadas directamente à equipa principal de futebol do clube de
Desportos da Costa do Sol foi submetido, na manhã de ontem, ao teste do novo
coronavírus, pandemia que já tem perto de 3500 casos positivos no país. Página 27

OMS aconselha uso de máscara por crianças
As crianças, a partir dos 12 anos, devem usar máscara nas mesmas condições que os
adultos se protegem da infecção da Covid-19, segundo recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Página 27

Jornal O País

Homem de 54 anos morre vítima de Coronavírus
A vítima, de nacionalidade moçambicana, estava internada no Hospital Central de
Maputo (HCM), desde o dia 20 de Agosto corrente, “com um quadro crónico e
doença respiratória graves”.
O paciente não registou melhorias e foi declarado óbito, no dia seguinte ao
internamento, de acordo com a directora nacional adjunta da Saúde Pública, Benigna
Matsinhe, que falava aos órgãos de comunicação social.
A fonte explicou ainda que o homem foi testado para a COVID-19 no dia da sua
admissão no maior hospital do país e resultado ficou disponível no dia 23 deste mês.
Assim, Moçambique conta com 21 óbitos devido à COVID-19 e quatro óbitos por
outras causas, disse Benigna Matsinhe.

http://opais.sapo.mz/homem-de-54-anos-morre-vitima-de-coronavirus-

12 estudantes testaram positivo para Covid-19 em
Inhambane
Cerca de uma semana depois do retorno as aulas, começam a se registar em
Inhambane, os primeiros casos de estudantes infectados pelo coronavírus.
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São ao todo 12 estudantes dos quais 9 estão em estágio no distrito de Vilankulo.
Os referidos estudantes de Vilankuko são na verdade do Instituto Politécnico de
Maputo que deviam fazer o estágio profissional na Cidade de Vilankulo. Os
estudantes são assintomáticos, mas como medida de prevenção foram submetidos ao
teste de COVID-19 e no último domingo veio a confirmação de que estes estavam
infectados.
Os estudantes tiveram de suspender o estágio profissional e a referida escola foi
comunicada, para avançar com a testagem de todos estudantes.
http://opais.sapo.mz/12-estudantes-testaram-positivo-para-covid19-em-inhambane

Jornal a Verdade

9° óbito pela Covid-19 na Cidade de Maputo, onde “o
modo de vida urbano” aumenta internados
Um moçambicano de 54 anos de idade é a 21ª vitima do novo coronavírus em
Moçambique , é a nona vítima mortal registada na Cidade de Maputo onde mais um
cidadao teve de ser internado nesta segunda-feira (24). “O modo de vida urbano” será
uma das razões, de acordo com o Dr. Ilesh Jani.
http://www.verdade.co.mz/9o-obito-pela-covid-19-na-cidade-de-maputo-onde-omodo-de-vida-urbano-aumenta-internados/

lusa
Covid-19: Moçambique regista mais um óbito e sobe
total de casos para 3.440
Moçambique registou mais um óbito por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o
total de mortes para 21, num dia em que se registaram mais 45 casos, que subiram
para 3.440, anunciou o Ministério da Saúde.
https://www.lusa.pt/article/M6B62qOHWVoOrBFsiT3rnzMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-mais-um-%C3%B3bito-e-sobe-total-de-casos-para-3440

MAGAZINE
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Previsões pessimistas confirmadas: Turismo e aviação
arrasados pela Covid-19
O presidente da Associação das Agências de Viagem e Turismo de Moçambique
(AVITUM), Noor Momade, fazendo uma radiografia do rasto que a Covid-19 deixou
nos últimos quatro meses do Estado de Emergência, disse ao MAGAZINE que todas
as previsões pessimistas foram mesmo confirmadas, ao nível do sector do turismo e
da aviação. “Em Moçambique a situação é dramática, as quebras nas vendas estão
muito acima dos 99%”, disse Momade. Página 16

Rádio Moçambique
158 pessoas recuperaram da Covid-19 entre domingo e segunda-feira. É um dos
registos mais elevados em 24 horas. Jornal da Manhã
Em Cabo Delgado há igrejas que estão a realizar cultos sem as devidas autorizações.
As congregações ainda não reúnem condições para o efeito. Jornal da Manhã
Mais uma pessoa morreu devido ao novo Coronavírus, elevando para 21 o total de
óbitos causados pela pandemia. Jornal da Manhã

STV
Propagação da Covid-19: Doze estudantes testaram positivo para o novo Coronavírus
na província de Inhambane. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Ministério da Saúde termina recolha de dados dos inquéritos
sero-epidemiológicos nas cidades de Maputo e Quelimane. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Homem de 54 anos morre na cidade de Maputo e eleva número
de óbitos pelo novo coronavírus no país para 21. Jornal da Noite

Media Mais TV
Covid-19 em Moçambique: MISAU anuncia mais uma morte resultante da doença,
45 infectados e 158 recuperados

TV Miramar
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Moçambique regista mais um óbito e 45 casos
positivos de Covid-19.
Subiu para 21 o número de vítimas mortais provocadas pela Covid-19 em
Moçambique. O último óbito registou-se em um paciente infectado de 54 anos que
deu entrada no Hospital Central de Maputo padecendo de doenças respiratórias
graves. Fala Moçambique

Covid-19 provoca prejuízos de 22 milhões USD à
empresa Aeroportos de Moçambique
O Ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, avançou hoje durante a
Reunião de Balanço da Empresa Aeroportos de Moçambique, que a entidade registou
prejuízos acumulados de cerca de 22 milhões de dólares norte americanos decorrentes
da crise do coronavírus, cuja principal característica é a redução do movimento de
pessoas e bens. Fala Moçambique

TVM
Últimas 24 horas: dos 1.016 casos testados, 971 revelaram-se negativo, 45 positivo
para Covid-19 Telejornal

45 novos casos da Covid-19: eleva-se para 3.440 o número de casos cumulativos da
doença no país. Telejornal
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