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Jornal Noticias

Passos a seguir conhecidos nos próximos dias: Nyusi
remete relatório sobre Estado de Emergência a AR
O Chefe de Estado, Filipe Nyusi, na sua Comunicação à Nação, da noite de hoje, a
partir da cidade e província de Tete, disse que se mantem todas as medidas de
prevenção da Covid-19, e devem ser cumpridas por todos os cidadãos. Segundo
Nyusi, nos próximos dias será submetido à Assembleia da República, o relatório
referente aos 120 dias do estado de emergência, que depois de apreciada e aprovada
será apresentada numa Comunicação à Nação. Página 1

Novos casos da Covid-19: Cidade e província de
Maputo Província encabeçam a lista
Cidade e Província de Maputo, continuam a registar grande parte dos casos diários de
infeção pelo novo coronavírus, numa tendência que já se verifica de há algum tempo
a esta parte. Página 1
“Chapas

são fontes de infeção pela Covid-19”

Os transportes semicolectivos de passageiros podem ser uma das vias de transmissão
do novo coronavírus, devido à superlotação, não uso regular de mascaras de proteção
e dificuldades de ventilação do interior dos veículos. Página 2

Covid-19 leva ao enceramento do acampamento da
Ruby Mining
As autoridades que superintendem o sector de Saúde, em Cabo Delgado, acabam de
determinar o encerramento do acampamento da empresa Ruby Mining para controlo
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do surto da Covid-19, depois de 13 trabalhadores desta empresa mineira acusarem
positivo a doença. Página 4

Violação das medidas desvalorizam os esforços do
sector de Saúde
As medidas de prevenção do novo coronavírus continuam a ser violadas pelos
operadores de transportes, agentes económicos e líderes religiosos, o que no seu
entender é uma desvalorização dos esforços do Governo e das autoridades de Saúde.
Página 6

Jornal O País

Fim do Estado de Emergência... dia de incerteza
Foram quatro meses de restrições de direitos fundamentais impostos como estratégia
para conter a propagação do COVID-19. Na última comunicação à Nação, emitida a
partir da cidade de Tete, alusiva ao fim da última etapa do estado de excepção, o
Presidente da República não avançou os passos seguintes, deixando promessa de que
serão conhecidos nas próximas horas.
http://opais.sapo.mz/fim-do-estado-de-emergencia-dia-de-incerteza

28 casos de COVID-19 no país
Dos novos casos suspeitos testados, 1.102 foram negativos e 28 foram positivos para
COVID-19. Dos casos hoje reportados, vinte e três (23) são de transmissão local e
cinco (5) importados. Até ao presente momento, o País tem um cumulativo de
1.543.369 pessoas rastreadas para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada.
Destas, 24.241 foram submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 3.420
pessoas observam ainda a quarentena domiciliar e 4.116 contactos de casos positivos
estão em seguimento.
http://opais.sapo.mz/28-casos-de-covid19-no-pais
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Jornal Carta de Moçambique

Moçambique Já conta com 1720 infectados pelo novo
Coronavírus
Moçambique voltou a diagnosticar 19 infeções causadas pelo novo coronavírus, tendo
aumentado para 1720 o numero total de infectados no país. Dos infectados, sete estão
na capital do pais e outros sete na província de Maputo, três na província de Sofala e
dois na província de Cabo Delgado.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/5737-mocambique-ja-conta-com-1720-infectados-pelo-novo-coronavirus?fbclid=IwAR1p38VeplpWNm_AAFvHh8rynoz5U7VTYCaM8I9VUIBaaLJIh6g2JxUCok

Jornal a Verdade

Estado de Emergência acabou em Moçambique e o
Presidente Nyusi esta desorientado
Desde a meia noite desta quinta-feira (30) qualquer cidadão em Moçambique pode
voltar a circular sem limitações, os crentes podem voltar às celebrações religiosas em
colectivo, as praias podem ser frequentadas para lazer, as actividades culturais,
recreativas e desportivas em espaços públicos podem voltar a acontecer sem
limitações e os estabelecimentos comerciais de lazer e diversão podem reabrir pois o
Estado de Emergência acabou e o Presidente Filipe Nyusi está desorientado.
http://www.verdade.co.mz/estado-de-emergencia-acabou-em-mocambique-e-opresidente-nyusi-esta-desorientado/?fbclid=IwAR10iLSl7nfrc9i3fE0SoXaTMblegicJmhSShuXBvKh0kkJGJ7fY_ZiDK8

MISAU continua a não testar em Nampula e Cabo
Delgado, diagnosticados dezenas de novos infectados
pela covid19 na Cidade e Província de Maputo
Pelo segundo dia consecutivo não foram testados novos casos suspeitos da Covid-19
na Província de Nampula e nesta Quinta feira (29) foi também interrompida a
testagem na província de Cabo Delgado.
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http://www.verdade.co.mz/misau-continua-sem-testar-em-nampula-e-cabo-delgadodezenas-de-novos-infectados-pela-covid-19-na-cidade-e-provincia-de-maputo/

Rádio Moçambique

Covid-19: Presidente da República mantém em vigor
as medidas de prevenção
O Presidente da República Filipe Nyusi, decidiu esta quarta-feira, manter em vigor,
todas as medidas já anunciadas, na perspectiva de combater a pandemia da
COVID’19. A decisão surge, pelo facto, de o país, estar a registar nos últimos 120
dias um aumento progressivo de casos de infecção pelo novo coronavírus e alteração
do padrão de transmissão da doença.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12265-covid-19presidente-da-republica-mantem-em-vigor-as-medidas-de-prevencao.html

País regista mais dezanove casos positivos da covid-19
e eleva para 1720
Mais dezanove pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, dos 616 casos
suspeitos testados nas últimas 24 horas, no país. O Ministério da Saúde anuncia, num
comunicado de imprensa, que os novos casos positivos do coronavírus são de
transmissão local. Nas últimas 24 horas foram registadas também, mais seis pessoas
recuperadas da covid-19, elevando o total para 602.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12260-pais-registamais-dezanove-casos-positivos-da-covid-19-e-eleva-para-1720.html

TV Miramar

Novas medidas serão avaliadas pela ar antes de serem
anunciadas pelo PR
O Presidente da República, na sua comunicação à nação, no âmbito das medidas de
prevenção da pandemia da Covid-19 disse esta quarta-feira, a partir da província de
Tete, que é preciso que todos moçambicanos se comprometam no combate ao novo
coronavírus, usando máscaras não só para agradar as autoridades. MZ NO AR
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Moçambique com 28 novos casos de covid-19
Dos novos casos suspeitos testados, 1.102 foram negativos e 28 foram positivos para
COVID-19. Assim, o nosso País tem cumulativamente 1.748 casos positivos
registados, dos quais 1.581 de transmissão local e 167 casos importados. MZ NO AR

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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