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Jornal Notícias
Matola: Mudança de Comportamento fundamental para
travar COVID-19
Uma em cada 27 pessoas já esteve exposta ao novo coronavírus no município da
Matola, província de Maputo, pelo que as autoridades exortam ao reforço do
cumprimento das medidas de prevenção para conter a propagação da doença.
A informação foi avançada ontem, na Matola, pelo Director geral Adjunto do INS,
Eduardo Samo Gudo quando divulgava os resultados do inquérito sero
epidemiologico realizado no mês passado. Página 03

Peso da doença continua centrado na capital
A cidade de Maputo continua a somar o maior número de casos positivos e mortes por
COVID-19 em Mocambique, segundo dados partilhados ontem pelas autoridades de
saúde.
Com efeito, a capital do pais acolhe 1576 dos 2083 casos activos e 59 dos 79 óbitos
registados. Página 06

O País
Mais uma pessoa morre por COVID-19 no país e outras 158
recuperam da doença
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Mocambique registou mais uma morte por COVID-19 em quanto outras 158
recuperaram da doença. Com o recente óbito, Mocambique conta com 79 vitimas
mortais por conta do novo coronavírus. Página 22

lusa
Covid-19: Comércio e mercados mais expostos à
infeção na província de Maputo
Funcionários de estabelecimentos comerciais e vendedores de mercados são o grupo
mais exposto ao novo coronavírus na província de Maputo, revela um inquérito seroepidemiológico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde (INS).
O estudo, que inquiriu 8.536 pessoas, revela que os estabelecimentos comerciais e
mercados apresentam a maior taxa de exposição à covid-19, com 5,88% e 4,97%,
respetivamente.
"A taxa de seropositividade nos mercados é heterogénea e na maioria dos mercados é
superior à taxa na comunidade [que é de 3,56 %]", acrescenta o documento.
O inquérito revela ainda que a transmissão ocorre de maneira dispersa, com as
mulheres a apresentarem a maior taxa de seropositividade , com 3,80%, contra 3,20%
dos homens.
https://www.lusa.pt/article/2lC2sdlxcms3F_Ie%7eizi7jMSZM5iuSI1/covid-19com%C3%A9rcio-e-mercados-mais-expostos-%C3%A0-infe%C3%A7%C3%A3ona-prov%C3%ADncia-de-maputo

Covid-19: Parlamento moçambicano aprova informação
sobre estado de emergência
A Assembleia da República de Moçambique (AR) aprovou hoje a informação do
Presidente da República, Filipe Nyusi, sobre o último estado de emergência, que
vigorou entre 08 de agosto e 06 de setembro.
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O documento foi aprovado com 140 votos da Frente de Libertação de Moçambique
(Frelimo), partido no poder e com maioria na AR.
A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, votou
contra, 49 votos, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro
maior partido, também votou contra, com cinco votos.
https://www.lusa.pt/article/2lC2sdlxcmueuBK%7e7MiF_DMSZM5iuSI1/covid-19parlamento-mo%C3%A7ambicano-aprova-informa%C3%A7%C3%A3o-sobreestado-de-emerg%C3%AAncia

Covid-19:Mais um óbito e 141 novos casos em
Moçambique
O Ministério da Saúde moçambicano anunciou hoje a morte de mais um paciente
infetado pelo novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 79, havendo ainda 141
novos casos positivos.
O paciente é um moçambicano de 64 anos que esteve internado numa unidade
hospitalar da cidade de Maputo, onde morreu, na terça-feira, após o agravamento do
seu estado clínico, refere-se no comunicado de atualização de dados sobre a
pandemia.
No documento refere-se ainda que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 141
casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que sobem o total para 11.331, dos
quais 11.032 são de transmissão local e 299 são importados.
https://www.lusa.pt/article/2lC2sdlxcmtuRjkrc6tt3DMSZM5iuSI1/covid-19-maisum-%C3%B3bito-e-141-novos-casos-em-mo%C3%A7ambique

Covid-19: Ministério da Economia e Finanças
moçambicano recebeu maior fatia dos parceiros
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O Ministério da Economia e Finanças (MEF) moçambicano recebeu a maior fatia do
apoio de parceiros internacionais para o país enfrentar a pandemia de covid-19,
anunciou hoje o governo.
O Estado moçambicano recebeu 448,5 milhões de dólares (378,3 milhões de euros) da
comunidade internacional até 25 de agosto deste ano, refere a informação do
Presidente da República sobre o último estado de emergência apresentada hoje no
parlamento.
https://www.lusa.pt/article/2lC2sdlxcmtnKglIUf_GlDMSZM5iuSI1/covid-19minist%C3%A9rio-da-economia-e-finan%C3%A7as-mo%C3%A7ambicano-recebeumaior-fatia-dos-parceiros

Covid-19: Lichinga entre as cidades moçambicanas
com a taxa de exposição mais baixa
A cidade de Lichinga, na província moçambicana de Niassa, está entre as cidades
moçambicanas com a taxa de exposição mais baixa, segundo um estudo seroepidemiológico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde (INS).
O estudo inquiriu 3.783 pessoas e concluiu que, embora a taxa de exposição ao novo
coronavírus seja a mais baixa entre um total de sete cidades já analisadas, os
adolescente e jovens daquela cidade do norte de Moçambique estão mais expostos a
doença.
https://www.lusa.pt/article/4_pZgopBvsxQl_y8qIOZbzMSZM5iuSI1/covid-19lichinga-entre-as-cidades-mo%C3%A7ambicanas-com-a-taxa-deexposi%C3%A7%C3%A3o-mais-baixa

Carta de Moçambique
Postos adminstrativos da Matola- Cidade apresenta maior
taxa de sero positividade em Maputo
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O psoto Administrativo da Matola-Cidade tem a maior taxa de seropositividade, na
província de Maputo. A informacao consta do inquérito sero-epidemiologico,
realizado pelo INS, na quele ponto do país, entre 14 de Setembro e 19 de Outubro,
com vista a identificar os lugares mais afectados pelo novo coronavirus, bem coo os
grupos mais expostos.
https://cartamz.com/index.php/sociedade

Moambique contabiliza 79 obitos e mais 141 casos positivos
As autoridades de saúde anunciaram, esta quarta feira, o registo de mais uma vítima
mortal, causada pleo novo coronavirus, totalizando 79 obitos, desde a eclosão da
pandemia no país. A nova vítima mortal perdeu a vida na passada terca feira, num dos
centros de isolamento da Cidade de Maputo.
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/6375-mocambique-contabiliza-79obitos-e-mais-141-casos-positivos?fbclid=IwAR1BjKqaXj7qZajKOrj8uGARPUmg14BlnAXU4nTj4amkulf_1tlr5_e9lg

Profissionais e saude e FDS sao mais expostos à COVID-19
em Lichinga (21.10)
Os profissionais de saúde e agentes da polícia sao os grupos mais expostos ao novo
coronavírus, na cidade de Lichinga, capital da Provincia de Niassa. Os dados constam
do inqueérito sero-epidemiologico realizado pelo INS naquele ponto do pais.

Rádio Moçambique

País regista 79º óbito pela Covid-19 e mais 141
infecções
Mais 141 pessoas testaram positivo para a Covid-19, elevando para 11.331 o
cumulativo de casos diagnosticados no país, desde a eclosão da doença.
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De acordo com os dados divulgados, esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, os
novos casos resultam de 835 testes realizados, sendo que a cidade de Maputo,
notificou 110 casos.
O país registou igualmente 158 casos de pessoas totalmente recuperadas da Covid-19,
o que eleva para 9.165 o total de individuos curados da doença.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13644-pais-regista79-obito-pela-covid-19-e-mais-141-infeccoes.html
Estabelecimentos comerciais e txopelistas são os mais expostos na Matola. Jornal da
Manhã

Covid-19: África passa os 40 mil mortos
África passou, esta quarta-feira os 40 mil mortos (40.222) devido à covid-19,
tendo registado nas últimas 24 horas mais 9.800 infecções, para um total de
1.664.212 casos, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13640-covid-19africa-passa-os-40-mil-mortos.html

A Verdade
Morre medico com COVID-19 em Mocambique; Machava
Sede, Zona Verde e Matola B os mais infectados na
província de Maputo
Mais de 7 meses após a eclosão da pandemia em Moçambique faleceu o primeiro
médico infectado com o novo coronavírus, era assessor do ministro da Saúde que na
semana passada também testou positivo para a covid-19. Nesta quarta-feira (21) o
Instituto Nacional de Saúde revelou que os bairros da Machava Sede, Zona Verde e
Matola B são aqueles que apresentam as mais altas taxas de seropositividade na
Província de Maputo
http://www.verdade.co.mz/morre-primeiro-medico-com-covid-19-em-mocambiquemachava-sede-zona-verde-e-matola-b-os-mais-infectados-na-provincia-de6

maputo/?fbclid=IwAR36aRILPtvtJPY0ZA2xEGghZjVhitP3LViCNCRFEqRcWyNr
AivQ-qDy6lo

Dois idosos e um adulto morreram de COVID-19 na cidade
de Maputo (20.10)
Mais três doentes morreram de covid-19 na Cidade de Maputo, “trata-se de dois
pacientes do sexo masculino, de 49 e 74 anos de idade, e um paciente do sexo
feminino de 70 anos de idade”. Estes óbitos elevam para 78 as vítimas da
pandemia em Moçambique, quase quatro dezenas são idosos.
http://www.verdade.co.mz/dois-idosos-e-um-adulto-morrem-de-covid-19-na-cidadedemaputo/?fbclid=IwAR2oi5pNQ_0r1S9xldqghwps5vs_jQKcR3gomgODwk9lh18GfQ
pel5tTxa8

Media Mais TV
Resposta da província de Maputo à COVID-19
Secretaria de Estado manda reforçar as medidas nas instituições e mercados.

Campanha de lavagem das mãos
Governo distrital de Dondo quer envidar esforços para travar a propagação da
COVID-19. Manhã Noticiosa

TV Miramar
Moçambique regista mais uma morte e 141 casos de
COVID-19
Subiu para 79 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no país, com o registo
da morte de um paciente, de nacionalidade moçambicana, infectado pela doença na
Cidade de Maputo.
O país registou mais 141 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, em resultado de
976 testes, elevando o cumulativo de casos positivos para 11331.
Moçambique conta com mais 158 recuperados, elevando o número total de pacientes
livres da doença para 9165 e fixando os casos activos em 2083.
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Mais detalhes desta notícia na edição de hoje do Fala Moçambique. FALA
MOC!AMBIQUE
Mocambique registou mais uma morte e 141 casos positivos da COVID-19.
158 individuos estão recuperados da doença. MZ NO AR

STV
Propagação da COVID-19
COVID-19 mata mais uma pessoa na cidade de Maputo e eleva o numero de mortes
para 79.
Pais regista mais 141 casos positivos da COVID-19.
Mocambique tem 158 casos recuperados do novo coronavírus.
INS divulga resultados do inquérito sero-epidemiologico da COVID-19 na Matola.
Estabelecimentos comerciais são os mais expostos para a COVID-19. Jornal da
Noite

TVM
Pais conta com mais 158 individuos recuperados da COVID-19.
Há mais 141 casos de infecção pelo novo coronavírus em Mocambique.
Estabelecimentos comerciais são os mais expostos à COVID-19 na Matola.
Telejornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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