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Jornal Notícias

Evolução da Covid-19 no fim-de-semana: Um óbito e
179 infecções
Mais uma pessoa perdeu a vida devido à Covid-19 no fim-de-semana, elevando assim
para 27 o número de óbitos causados pela doença. No mesmo período foram
reportados 179 novos infectados e 104 recuperados. Página 01

Casos da Covid-19 segundo PR: Maputo próximo do
limite da capacidade de seguimento
A cidade de Maputo caminha para o limite da sua capacidade de rastreio de contactos
e seguimento de indivíduos em quarentena e/ou isolamento devido ao aumento
progressivo de casos positivos da Covid-19. Página 06
O que sabe sobre o novo cornavírus? Medidas de prevenção devem ser continuadas.
Página 06
O que sabe sobre o novo cornavírus? Lideranças comunitárias reforçam trabalho
preventivo. Página 16

Devido à Covid-19: Ministros da Educação do G20
apoiam aulas “Online”
Os ministros da Educação do G20 (grupo de países mais industrializados do mundo),
reunidos virtualmente sob a presidência rotativa da Arábia Saudita, apoiaram as aulas
“online” como uma alternativa perante a pandemia de Covid-19 e defenderam a
formação de professores. Última página
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Jornal O País

COVID-19 mata mais uma pessoa em Moçambique
Mais uma pessoa morreu morreu, nas últimas 24 horas, devido à COVID-19. O óbito
ocorreu na cidade de Maputo e, segundo o Ministério da Saúde, trata-se de um
cidadão de nacionalidade moçambicana, de 57 anos de idade e do sexo masculino.
Com o registo do óbito, Moçambique conta, actualmente com 27 mortes pelo novo
Coronavírus.
O país registou, igualmente, mais 103 casos positivos da COVID-19. Destes, 101 são
de nacionalidade moçambicana e dois de nacionalidade portuguesa. Dos novos casos,
93 são de transmissão local e dez importados.
“Assim, o nosso País tem cumulativamente 4.444 casos positivos registados, dos
quais 4.165 casos são de transmissão local e 27 casos são importados”, informou o
Ministério da Saúde, em comunicado.
http://opais.sapo.mz/covid19-mata-mais-uma-pessoa-em-mocambique

Jornal a Verdade

14ª vítima mortal pela Covid-19 na cidade de Maputo
onde há quase uma centena de novos infectados.
Faleceu na manhã deste sábado mais um doente da Covid-19 na Cidade de Maputo ,
foi o 14° óbito na capital moçambicana onde o cumulativo ultrapassou 1.6 mil casos
positivos após terem sido diagnosticados quase centenas de novos infectados no
último dia do 2° Estado de Emergência.
http://www.verdade.co.mz/14a-vitima-mortal-pela-covid-19-na-cidade-de-maputoonde-ha-quase-uma-centena-de-novos-infectados/
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Lusa

Covid-19: Moçambique contabiliza 27.ª vítima mortal
e mais casos positivos
Moçambique registou mais uma morte associada à covid-19 nas últimas 24 horas,
elevando o total de mortes para 27, num dia em que o número de casos subiu para
4.444, anunciou hoje o Ministério da Saúde.
A vítima, de 57 anos, estava internada no centro de isolamento de covid-19 no
Hospital Geral da Polana Caniço, em Maputo, onde deu entrada no dia 31 de agosto
com "quadro de doença crónica e de doença respiratória grave", refere o Ministério da
Saúde num comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.
"Durante o internamento, o paciente agravou o seu estado geral e foi declarado óbito
na manhã do dia 05", acrescenta.
Nas últimas 24 horas, Moçambique registou ainda 103 novos casos positivos de
covid-19, elevando o total para 4.444, dos quais 4.165 são de transmissão local e 279
são importados.
https://www.lusa.pt/article/rBhTD~QOCv22QvTTMW3RJzMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-contabiliza-27-%C2%AA-v%C3%ADtima-mortal-e-maiscasos-positivos

Rádio Moçambique

País regista 103 novos casos da Covid-19 e total sobe
para 4.444
O país registou cento e três novos casos de infecção pelo novo Coronavírus indica o
comunicado do Ministério da Saúde recebido, este domingo, na nossa redacção.
Assim, o país tem cumulativamente quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro
casos positivos registados, sendo 4.165 de transmissão local e 279 importados. Café
da Manhã

Noruega disponibiliza cerca de um milhão de USD
para apoiar à resposta à pandemia no país.
O Reino da Noruega disponibiliza cerca de um milhão de dólares para apoiar o
Governo na preparação e resposta à pandemia da COVID-19, no país. Café da
Manhã
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STV
Propagação da Covid-19: País regista um óbito devido ao novo Coronavírus e mais
103 casos positivos da doença. Jornal da Noite
Propagação da Covid-19: Maior parte da população da cidade de Pemba deixou de
usar máscaras alegadamente devido ao desconforto. Jornal da Noite

TV Miramar

Moçambique regista mais uma morte e 103 casos de
Covid-19
Moçambique conta com mais 36 pacientes recuperados, elevando o total de
recuperados para 2615 e fixando os casos activos em 1798.
Subiu para 27 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no país, com a morte de
um paciente infectado pela doença na Cidade de Maputo.
Nas últimas 24 horas foram testadas 1920 amostras de casos suspeitos de Covid-19,
destas 103 revelaram-se positivas para a doença.
Moçambique tem um cumulativo de 4444 casos de Covid-19, sendo 4165 de
transmissão local e 279 importados. Fala Moçambique

Media Mais TV
Covid-19 causa mais uma morte: mais uma pessoa morreu devido à Covid-19
segundo o MISAU trata-se de um cidadão de 57 anos de idade e do sexo masculino.
Jornal da Mais
Inquérito Sero-epidemiológico na Zambézia: INS em Quelimane indica que táxiciclistas e motociclistas apresentam a taxa de prevalência da Covid-19 mais alta.
Jornal da Mais
Empresas em risco: Conselho empresrial da Zambézia alerta que mais de 150
empresas estão em risco de encerrar portas devido à Covid-19. Jornal da Mais
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TVM
103 casos positivos: cumulativo nacional sobe para 4.444 pessoas infectadas pelo
SARS-CoV-2. Telejornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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