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Jornal Notícias

COVID-19: Mais dois óbitos e vinte hospitalizados
SUBIU para 25 o número de pessoas que perderam a vida devido à Covid-19 no país,
com o anúncio de mais dois óbitos ontem, mesmo dia em que foi reportado o
internamento de seis pessoas infectadas pelo vírus causador da doença. O comunicado
do Ministério da Saúde, de actualização de dados sobre a Covid-19, recebido na
Redacção do “Notícias”, refere que mais 78 pessoas testaram positivo para a doença
entre terça-feira e ontem, elevando deste modo o cumulativo para 4117. Página 01

Há desrespeito reiterado das medidas de prevenção
Há um contínuo desrespeito pelas medidas de prevenção da Covid-19 na sociedade
moçambicana, onde os índices de contaminação têm registado um crescimento.
Página 01
O que sabe sobre o novo coronavírus? Covid-19 mudou os hábitos de vida. Página 06

Mercado do Benfica expõe cidadãos à Covid-19
O mercado do bairro Jorge Dimitrov popularmente conhecido por Benfica, na cidade
de Maputo, apresenta péssimas condições de higiene, expondo cidadãos ao risco de
contrair o novo coronavírus. Página 03
O que sabe sobre o novo coronavírus? Relaxamento de medidas não significa fim da
pandemia. Página 24
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O que sabe sobre o novo coronavírus? Intensificar divulgação de mensagens face ao
novo cenário da pandemia. Página 40

Jornal O País

Milhares de pessoas fogem da guerra e expõem-se ao
risco da COVID-19 na cidade de Pemba
Milhares de pessoas que fogem dos ataques armados na região norte da província de
Cabo Delgado, estão expostas ao risco de infecção pelo novo coronavírus na cidade
de Pemba, onde procuram abrigo e segurança.
De acordo com uma o Chefe de Operações do Comité Internacional da Cruz
Vermelha (CICV) em Pemba, “as famílias chegaram a Pemba exaustas e
traumatizadas após deixarem suas casas e praticamente todos os seus pertences para
trás” e “trocam o perigo do conflito armado, pelo risco da COVID-19”.
“As pessoas que fogem do conflito armado em Moçambique trocam o perigo do
conflito pelo risco de infecção por COVID-19. O novo centro de tratamento ajudará a
comunidade a responder à crise sanitária, mas essas famílias não poderão voltar
enquanto houver combates próximos das casas dos civis”, afirmou Raoul Bittel, chefe
de operações do CICV em Pemba, citado num comunicado de imprensa recebido na
nossa redacção.
http://opais.sapo.mz/milhares-de-pessoas-fogem-da-guerra-e-expoemse-aorisco-da-covid19-na-cidade-de-pemba

Coronavírus mata mais duas pessoas e infecta outras
78 em Moçambique
Um homem e uma mulher, de 67 e 63 anos de idade, respectivamente, morreram
vítimas do novo Coronavírus, nos dias 28 e 30 de Agosto último, na cidade de
Maputo, disse hoje o Ministério da Saúde e anunciou mais 78 pessoas infectadas. O
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país já soma 25 óbitos. O número de pacientes internados também aumentou nas
últimas 24 horas.
A primeira morte é de um paciente moçambicano que “deu entrada na Unidade dos
Cuidados Intensivos do Hospital Central de Maputo no dia 26 de Agosto, com quadro
de doença respiratória grave e doença crónica grave”, explicou o Ministério de Saúde,
ajuntando que, durante o internamento, o estado de saúde do homem agravou-se e foi
declarado óbito no dia 28 do mesmo mês.
http://opais.sapo.mz/coronavirus-mata-mais-duas-pessoas-e-infecta-outras-78em-mocambique

Jornal a Verdade

Mais dois óbitos pela Covid-19 na cidade de Maputo ,
dezenas de novos infectados diagnosticados em
Lichinga
Mais duas pessoas perderam a vida devido a Covid-19 em Moçambique, são dois
idosos que aumentaram para 12 o total de óbitos pela pandemia na Cidade de Maputo.
Pelo 2° dia consecutivo dezenas de novos infectados foram diagosticados nesta
quarta-feira na cidade de Lichinga,
http://www.verdade.co.mz/mais-dois-obitos-pela-covid-19-na-cidade-de-maputodezenas-de-novos-infectados-diagnosticados-em-lichinga/

Transmissão da Covid-19 acelera no Chimoio e
Lichinga, Moçambique ultrapassa 4 mil infectados
A transmissão do novo coronavírus acelerou, por semana tem sido diagnosticado mais
de meio milhar de novos casos positivos.
http://www.verdade.co.mz/transmissao-da-covid-19-acelera-no-chimoio-elichinga-mocambique-ultrapassa-4-mil-infectados/

Lusa

Covid-19: Cidade de Pemba passa a contar com
maior centro de tratamento de Moçambique
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Maputo, 02 set 2020 (Lusa) - A cidade de Pemba, norte de Moçambique, conta a
partir de hoje com o maior centro de tratamento de covid-19 no país, com capacidade
para o internamento de 200 doentes, anunciou o Comité Internacional da Cruz
Vermelha (CICV).
Em comunicado, o CICV referiu que o empreendimento resulta de uma parceria com
a Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) e Governo moçambicano.
A capacidade do centro pode ser expandida para 400 pacientes, avançou a nota
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1cIg6O3CirdDDMSZM5iuSI1/covid-19cidade-de-pemba-passa-a-contar-com-maior-centro-de-tratamento-demo%C3%A7ambique

Covid-19: ONG promove planeamento familiar porta
a porta na capital de Moçambique
Maputo, 02 set 2020 (Lusa) - A organização não-governamental norte-americana
Population Services International (PSI) em Moçambique criou um serviço de
planeamento familiar porta a porta, na cidade de Maputo, para garantir que os utentes
não se desloquem às unidades hospitalares, evitando a propagação da covid-19.
"Este serviço, no contexto da pandemia da covid-19, permite-nos proporcionar às
mulheres uma maneira mais segura de darem continuidade ou iniciarem métodos de
contraceção moderna, para o seu planeamento familiar", disse Micaela Rodrigues,
diretora de marketing da PSI, citada hoje numa nota enviada à comunicação social.
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1cAqIrFc_~AWjMSZM5iuSI1/covid-19ong-promove-planeamento-familiar-porta-a-porta-na-capital-demo%C3%A7ambique

VOA Português

COVID-19: Cruz Vermelha abre maior centro de
tratamento em Pemba pensando nos deslocados da
insurgência
Os deslocados da insurgência em Cabo Delgado poderão ser tratados da Covid-19, no
Centro Décimo Congresso, o maior do país, aberto nesta 4a feira, 2, na capital,
Pemba.
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Aquela cidade é tida como de maior risco para a Covid-19, em virtude de albergar
milhares de deslocados que fogem de ataques de insurgentes nos distritos mais a norte
da província
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-cruz-vermelha-abre-maior-centro-detratamento-em-pemba-pensando-nos-deslocados-dainsurg%C3%AAncia/5568320.html

lifestyle

COVID-19: Moçambique regista mais dois óbitos e
total de casos sobe para 4.117
Moçambique registou mais dois óbitos por COVID-19, nas últimas 24 horas,
elevando o total para 25, num dia em que se registaram mais 78 novas infeções e o
acumulado de casos subiu para 4.117, informou o Ministério da Saúde.
https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19-mocambiqueregista-mais-dois-obitos-e-total-de-casos-sobe-para-4-117

Rádio Moçambique

País: Mais 2 óbitos pela Covid-19. Registadas 78
novas infecções
O país registou mais dois óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus na
cidade de Maputo, elevando para 25, o número de pessoas que perderam a vida
devido a Covid-19.

Os dados constam de um comunicado do Ministério da Saúde recebido esta quartafeira na nossa Redacção.
O documento indica que nas últimas 24 horas mais setenta e oito pessoas testaram
positivo para a Covid-19 totalizando 4.117 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
O país registou igualmente mais quarenta e cinco casos recuperados da Covid-19
elevando para 2.328 o número de indivíduos livres da doença.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12763-paismais-2-obitos-pela-covid-19-registadas-78-novas-infeccoes.html

STV
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Propagação Covid-19: Mulher de 63 anos e homem de 67 perdem a vida vítimas do
novo coronavírus na cidade de Maputo. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Dois óbitos registados esta quarta-feira elevam para 25 o
número de mortes causadas pela pandemia. Jornal da Noite

Media Mais TV
Actualização Covid-19: MISAU anuncia mais duas mortes resultantes da doença.
Jornal da Mais
Actualização Covid-19: Governo já arrecadou cerca de 400 milhões de dólares.
Manhã Noticiosa

TV Miramar

Moçambique regista mais 45 recuperados e duas
mortes por Covid-19
Moçambique conta com mais 45 pacientes recuperados, elevando o total de
recuperados para 2328 e fixando os casos activos em 1760.
Subiu para 25 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no país, com a morte de
dois pacientes infectados pela doença na Cidade de Maputo.
Nas últimas 24 horas foram testadas 910 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 78 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 4117 casos de Covid-19, sendo 3851 de
transmissão local e 266 importados. Fala Moçambique
Inquérito sero-epidemiológico vai abranger 4 mil pessoa em Tete. Fala Moçambique
Vendedores e consumidores mais expostos ao coronavírus na cidade de Maputo. Fala
Moçambique

TVM
Prevenção da Covid-19 em Maputo: Instituto de formação de professores da
Munhuana diz ter a situação controlada. Telejornal
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Prevenção da Covid-19: Unicef disponibiliza USD um milhão para cinco províncias.
Telejornal
Covid-19 em Cabo Delgado: Província tem o maior centro de tratamento, com
capacidade para 132 pacientes. Telejornal
Actualização Covid-19 MISAU: Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas e 78
ficaram infectadas pela doença. Telejornal
Nas últimas 24 horas: Ministério da Saúde reportou mais 45 recuperados e 20
internados. Telejornal
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