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COVID-19: Mantém-se tendência de recuperações
O NÚMERO de pacientes recuperados da Covid-19 nos últimos dias continua a
aumentar, situando-se actualmente em 1927, acima dos 1638 casos da doença ainda
activos. Os pacientes que já se livraram da doença representam 53.7 por cento do
cumulativo de 3590 que o país contabiliza desde a eclosão da pandemia em Março
último, indica o comunicado do Ministério da Saúde (MISAU) divulgado ontem.
Página 01

Reduz número de crianças vacinadas devido a Covid19
Catorze mil quinhetas e sessenta e qutro crianças form vacinadas no primeiro
semestre do ano em curso, na cidade de Maputo, o que apresenta uma redução
comparativamente a igual período de 2019, em que foram abrangidos 14.925
menores. Página 03

Frelimo reforça sensibilização contra a propagação
do coronavírus em Tete
O comité provincial da Frelimo em Tete está mobilizar e sensibilizar as comunidades
rurais para o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus. Página 08

AMUSI divulga mensagens de prevenção da Covid-19
O partido acção de Movimento Unido para Salavação Integral (AMUSI) está
envolvido na disseminação de Informação sobre as medidas de prevenção do novo
coronavírus, como contributo para evitar novas contaminações. Página 08
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O que sabe sobre o coronavírus: Aglomerados a porta das lojas podem propiciar
contágios. Página 06

África do Sul com elevadas taxas de recuperação
África do Sul iniciou o desmantelamento dos seus hospitais de campanha de
emergência de Covid-19, depois de atingir uma taxa de recuperação superior a 80%.
Ultima página

Jornal O País

MISAU anuncia mais 118 recuperados de COVID-19
e 82 positivos
Um total de 1.408 pessoas suspeitas de terem o Coronavírus foram testadas nas
últimas 24 horas, em todo país. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde
(MISAU), recebido pelo “O País”, dos novos casos suspeitos 1.326 foram negativos e
82 foram positivos, o que eleva o total em Moçambique para 3.332 casos.
Entretanto, por um lado subiram os casos positivos, mas por outro também elevaramse os recuperados. Esta quarta-feira, o MISAU anunciou mais 118 casos totalmente
recuperados, posicionando o cumulativo nos 1.927, o que equivale a 53.7% dos
recuperados.
Neste momento o país tem 1.638 casos activos da COVID-19. A distribuição
geográfica aponta que Niassa tem 8; Cabo Delgado 184; Nampula 210; Zambézia 2;
Tete 12; Manica 31; Sofala 72; Inhambane 24; Gaza 8; Província de Maputo 149 e
Cidade Maputo – 938. O número de óbitos continua 21 devido à doença, sendo quatro
por outras causas.

http://opais.sapo.mz/misau-anuncia-mais-118-recuperados-de-covid19-e-82positivos
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COVID-19 condiciona distribuição de subsídio às
vítimas do Idai na Beira
Depois da passagem do ciclone Idai, em Março do ano passado, o governo decidiu
apoiar, através do Instituto Nacional de Acção Social (INAS), parte das vítimas, as
mais carenciadas, em Sofala. Foram registados na altura cerca de 74 mil pessoas, em
10 dos 13 distritos de Sofala, para receberam subsídios mensais de dois mil e
quinhentos meticais, por seis meses.
18 meses depois finalmente os valores foram disponibilizados e os subsídios
começaram a ser pagos na passada terça-feira, em duas tranches, de 50 por cento
cada. A primeira deveria terminar no fim deste mês e a segunda tranche seria paga
em data a ser anunciada oportunamente pelo INAS.
Infelizmente, o processo não foi pacífico pois surgiram centenas de "oportunistas", a
exigirem pagamentos, segundo disse Abusdul Razak, delegado do INAS em Sofala,
e os beneficiários não estão a respeitar o distanciamento social, e acotovelam-se a
busca de espaço para receberem os subsídios e ficou decidido que o processo deveria
ser interrompido.
http://opais.sapo.mz/covid19-condiciona-distribuicao-de-subsidio-as-vitimasdo-idai-na-beira-
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O virologista português Pedro Simas entende que Moçambique tem condições para
adoptar o desconfinamento, na sequência das restrições impostas com o Coronavírus.
Para Simas, desde que as medidas de prevenção sejam continuamente respeitadas.
Pedro Simas, pesquisador em saúde e virologista português com créditos em diversas
instituições de ensino e de saúde lusófonas, partilhou diversas leituras sobre a
evolução do Coronavírus no mundo e, em particular, com uma óptica para o caso de
Moçambique, no programa Noite Informativa da STV Notícias, edição de ontem.
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Para o especialista, o que se diz em relação a vários países “terem atingido o pico”,
abarca a “primeira vaga” e que, no seu entender, “foi muito bem controlada pela
maioria dos países europeus, ao se aperceberem de que o vírus se transmitia por
gotículas respiratórias”.

http://opais.sapo.mz/ha-condicoes-para-mocambique-aliviar-restricoes-porcausa-da-covid19-diz-virologista-pedro-simas

Jornal a Verdade

Transmissão comunitária da Covid-19 cada vez mais
activa na Cidade de Maputo
A transmissão comunitária do novo coronavírus está cada vez mais activa na Cidade
de Maputo, nesta quarta-feira (26) o total de pacientes ascendeu aos 1.209 infectados,
com mais dois internamentos, num só dia em Moçambique passou a ter um
cumulativo de 3.590 caos positivos da Covid-19.
http://www.verdade.co.mz/transmissao-comunitaria-da-covid-19-cada-vez-maisactiva-na-cidade-de-maputo/

lusa

COVID-19: Mais de 4.000 mineiros moçambicanos
saíram da África do Sul em março
Mais de quatro mil trabalhadores mineiros moçambicanos saíram da África do Sul
desde que o confinamento da COVID-19 foi decretado em março, disse hoje à Lusa o
porta-voz do Conselho de Minerais sul-africano.
https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/covid-19-mais-de-4-000-mineirosmocambicanos-sairam-da-africa-do-sul-em-marco

RFI
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Covid-19 força ao encerramento 90% das PME em
Moçambique
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
a associação deste sector empresarial, no final de um encontro que teve lugar em
Maputo.
https://noticias.sapo.mz/economia/artigos/covid-19-forca-ao-encerramento-90das-pme-em-mocambique

Rádio Moçambique

Cresce movimento de luta contra a pandemia do novo
coronavírus no país
O Ministro da Saúde reitera o apelo para redobrar de acções de prevenção da COVID19, com maior incidência para a Cidade e Província de Maputo, que registam o maior
número de casos diagnosticados positivos.

Armindo Tiago falava esta quarta-feira, em Maputo, na entrega de donativos ao
Ministério da Saúde pela Multichoice Moçambique, a África Great Wall Mining e a
Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no âmbito dos esforços
multissectoriais de prevenção do coronavírus.
O donativo é composto por máscaras de protecção facial, material médico e produtos
de higienização, destinado a apoiar os profissionais de saúde e doentes internados
devido a covid19,
O Conselheiro Economico e Comercial da Embaixada da República Popular da
China, Liu Xiao Guang disse esperar que o material doado pela empresa chinesa
Africa Great Wall Mining contribuam para a redução de casos de coronavírus no país.
O Representante da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Paulo
Gonçalves, disse que o material de protecção da COVID-19 entregue ao MISAU
poderá reduzir o risco de infecção dos profissionais da saúde.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12658cresce-movimento-de-luta-contra-a-pandemia-do-novo-coronavirus-nopais.html

País: Registados mais 82 casos da Covid-19
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O país registou mais 82 casos positivos da Covid-19 de um total de mil, quatrocentas
e oito amostras testadas nas últimas 24 horas.
Dos novos casos registados, 51 são indivíduos de sexo masculino e trinta e um do
sexo feminino.
Os dados constam no comunicado de imprensa do Ministério da Saúde recebido esta
quarta-feira na nossa redacção.
De acordo com o comunicado mais 118 pessoas recuperaram da Covid-19, elevando
para 1927 o cumulativo de curados da doença no país.
O número de óbitos mantém-se em 21
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12647-paisregistados-mais-82-casos-da-covid-19.html

STV
Apoio ao sector da saúde: Ministério da Saúde recebeu esta quarta-feira 150 mil
máscaras e mais 5 milhões de meticais para o combate à Covid-19. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Mais de metade das pessoas que tiveram coronavírus no país já
estão recuperadas. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Hospital Central de Nampula volta a fazer consultas externas
depois de quase cinco meses de restrições devido à pandemia. Jornal da Noite
Propagação Covid-19:

Rastreados 30 contactos dos 12 estudantes que testaram

positivo para o coronavírus em Vilankulo.
Propagação Covid-19: Retomou hoje emissão de Bilhetes de Identidade na Matola
após a suspensão forçada pela confirmção de um caso positivo.
Propagação Covid-19: Mexico cria novo equipamento de protecção “mais seguro”
para agentes de saúde locais.

Media Mais TV
Actualização Covid-19: de terça para quarta-feira o MISAU registou 82 casos
positivos e 118 recuperados da infecção pela Covid-19. Jornal da Mais
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Covid-19 em Inhambane: Caso de Covid-19 diagnosticado embaraça o funcionamento
normal do Gabinete da Mulher e criança. Jornal da Mais

TV Miramar
Jovens
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adultos

podem
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impulsionar

o

vírus.

https://youtu.be/MDpe5QRoAZw

Menino morre após vareta se partir durante teste à Covid-19
O incidente aconteceu na Arábia Saudita, depois de uma vareta ter se partido dentro
da sua cavidade nasal, durante o teste à Covid-19. A criança perdeu a consciência e
parou de respirar.
A criança apresentou-se no hospital com febre, motivo pelo qual os médicos
decidiram submetê-lo ao teste.
O Ministro da Saúde da Arábia Saudita já enviou condolências à família e garantiu
que o caso será investigado
https://www.facebook.com/tvmiramar.mz

Pandemia da Covid-19 dá sinais de desaceleração em muitos países. Fala
Moçambique

Moçambique regista mais 82 casos de Covid-19 e 118 recuperados
Nas últimas 24 horas foram testadas 1408 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 82 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 3590 casos de Covid-19, sendo 3332 de
transmissão local e 258 importados.
Moçambique conta com mais 118 pacientes recuperados, elevando o total de curados
para 1927 e fixando os casos activos em 1638. . Fala Moçambique

TVM
Covid-19 detectada em Vilankulo: os nove casos da doença são estudantes oriundos
das cidades de Maputo e Chimoio. Primeiro Jornal
Covid-19 detectada em Vilankulo: 30 pessoas que mantiveram contacto com os 9
estudantes estão em quatentena: Primeiro Jornal
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Desde a eclosao da doença: Mais da metade de pessoas infectadas já recuperou da
Covid-19 no país. Primeiro Jornal
Nas últimas 24 horas: Diagnosticados 82 novos casos positivos da pandemia viral.
Bom dia Moçambique
Do cumulativo de 3950 casos: 3332 casos postivos são de transmissão local e 258
caos importados.
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