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Jornal Noticias

Novo coronavírus: Medidas de prevenção devem ser
mantidas
As medidas de prevenção contra a Covid-19 devem prevalecer , apesar do fim do
Estado de Emergência, para não diluir os ganhos conquistados nos últimos três meses.
Página 8

Crise da Covid-19: Mais de 8500 mineiros infectados
na África do Sul
Mais de 8500 mineiros estão infectados pelo novo coronavírus tendo morrido um total
de 85 desde que Covid-19 atingiu África do Sul em 05 de Março. Página 44

Transmissão local da Covid-19 predomina no país
“A transmissão local é a forma predominante de propagação do vírus SARS-CoV-2 ,
sendo, por isso, de extrema importância a adopção contínua das medidas de
prevenção”, alerta o relatório do Instituto Nacional de Saúde.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/98051-transmissao-local-dacovid-19-predomina-no-pais

Passos a seguir conhecidos nos próximos dias: Nyusi
remete relatório sobre estado de emergência à AR
O Presidente da República, Filipe Nyusi, envia hoje, à Assembleia da República, o
relatório sobre as medidas tomadas ao longo dos últimos quatro meses do estado de
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emergência para a apreciação, após o que anunciará decisões sobre as acções a
adoptar nos dias subsequentes.
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/98056-passos-aseguir-conhecidos-nos-proximos-dias-nyusi-remete-relatorio-sobre-estado-deemergencia-a-ar

Jornal O País

60 novos casos de COVID-19 em Moçambique
Até ao presente momento, o País tem um cumulativo de 1.552.020 pessoas rastreadas
para a COVID-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 24.286 foram submetidas
à quarentena domiciliar. Neste momento, 3.308 pessoas observam ainda a quarentena
domiciliar e 4.220 contactos de casos positivos estão em seguimento.
http://opais.sapo.mz/60-novos-casos-de-covid19-em-mocambique-

Sofala com cabine móvel para colecta de amostras da
COVID-19
A província de Sofala já conta com uma cabine móvel de colecta de amostras de
COVID-19 que deverá escalar as regiões de maior aglomerado populacional com
destaque nos distritos onde há um elevado número de mineiros que regressam da
vizinha África do sul.
É a primeira cabine móvel de colecta de amostras da COVID-19 e foi produzida pelo
grupo SOS Corona, um grupo composto por empresários nacionais que tem estado a
apoiar o governo no combate a esta doença.
http://opais.sapo.mz/sofala-com-cabine-movel-para-colecta-de-amostras-da-covid19

Jornal a Verdade

Duplicam infectados na Kenmare, ultrapassam 350
casos positivos da Covid-19 na cidade de Maputo
Duplicaram os infectados pelo novo coronavírus nas instalações da multinacional
Kenmare que não suspendeu a exploração da areais pesadas na província de Nampula.
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http://www.verdade.co.mz/duplicam-infectados-na-kenmare-ultrapassam-350-casospositivos-na-cidade-de-maputo/

Rádio Moçambique

Covid-19: Rússia espera aprovar vacina em menos de
duas semanas
Numa altura em que o mundo está na corrida por uma vacina contra o
novo coronavírus, a Rússia afirma que espera aprovar uma nas próximas semanas,
reporta CNN. Em exclusivo ao meio de comunicação, fontes oficiais revelaram que a
aprovação da vacina, criada pelo Instituto Gamaleya, é esperada para dia 10
de agosto ou ainda antes.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12261-covid-19russia-espera-aprovar-vacina-em-menos-de-duas-semanas.html

TV Miramar

Moçambique tem 60 novos casos de covid-19
949 casos foram testados nas últimas 24 horas. Destes, 889 revelaram-se negativos e
60 positivos para covid-19.

54 são casos de transmissão local e 6 são casos

importados. Com isso o nosso país conta com 1808 casos cumulativos da covid-19. E
22 casos recuperados nas últimas 24 horas, e 11 óbitos cumulativos.
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