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Jornal Notícias
Prevenção da COVID-19: Pessoas com deficiência, sentem se
excluídas
Fórum das associações Moçambicanas das pessoas com deficiência defendeu ontem
que a maioria das medidas de prevenção e contenção da COVID-19 implementadas
no pais não tem conta os direitos das pessoas com deficiência. Página 03

Técnicos estudam formas de controlar doenças zoonóticas
Técnicos dos ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Terra e Ambiente;
Pescas e Saúde analisam desde ontem, em Maputo, prioridades e harmonizam acções
para a prevenção e combate a doenças de origem animal, casos de brucelose, raiva,
tripanossomíase, tuberculose bovina, antivírus e febre do vale do Rift, entre outras.
O diretor-adjunto do INS Eduardo Samo Gudo, disse que a iniciativa visa capacitar
quadros dos ministérios envolvidos em estratégias de diagnostico, tratamento e
controlo das doenças zoonómicas. Página 26

O País
COVID-19: Moçambique regista 228 novos casos e
mais dois óbitos
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, 228 novos casos e duas mortes por
COVID-19, elevando o cumulativo de infectados para 11.559, e o número de mortes
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para 81, indicam dados actualizados esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde
(MISAU).
Segundo a Directora Nacional Adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, dos 228
novos casos, 120 são do sexo masculino e 108 feminino. Em relação as mortes, uma
ocorreu na província de Nampula e outra na cidade de Maputo
Actualmente, o país conta com 375 pacientes internados, dos quais 52 nos centros de
internamento para pessoas com COVID-19 e outras em unidades hospitalares. Dos
internados, 36 são do sexo masculino e 17 feminino. Página 07

Rádio Moçambique

País regista mais 2 óbitos pela covid-19 e 228
infecções
No país, duas pessoas morreram nas últimas 24 horas devido a covid-19, elevando o
cumulativo de mortes pela doença para 81.
No mesmo período foram diagnosticados 228 casos positivos da doença elevando o
total para 11.559 infectados. Os óbitos foram registados na cidade de Nampula e na
capital do país.
Os dados foram tornados públicos, esta quinta-feira, pela directora nacional-adjunta
de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, na habitual conferência de imprensa de
actualização de dados sobre o novo coronavírus.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13670-pais-registamais-2-obitos-pela-covid-19-e-228-infeccoes.html

Covid-19:

UNESCO

apela

governos

para

que

"reabram as escolas”
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A director-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura-UNESCO, apelou hoje, aos governos de todo o mundo para que "reabram as
escolas" que encerraram devido à pandemia de covid-19, alertando que mais de 600
milhões de crianças continuam sem ir à escola.
Na abertura da reunião da Educação Global, organizada pela UNESCO, Audrey
Azoulay alertou para o aumento do "risco de abandono escolar para os alunos mais
vulneráveis", devido às medidas de contenção da covid-19.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13669-covid-19unesco-apela-governos-para-que-reabram-as-escolas.html

LUSA

Covid-19: Circulação nas fronteiras moçambicanas
cai 80% - autoridades
A pandemia de covid-19 está a provocar uma redução de 80% na circulação de
pessoas nas fronteiras moçambicanas, de acordo com os mais recentes dados do
Serviço Nacional de Migração (Senami) consultados hoje pela Lusa.
Um total de 20.909 entradas e saídas foram registadas na semana entre 10 e 16 de
outubro, contra 102.306 em igual período de 2019.
https://www.lusa.pt/article/9JbxnvUOaMtSfwpQjbllbzMSZM5iuSI1/covid-19circula%C3%A7%C3%A3o-nas-fronteiras-mo%C3%A7ambicanas-cai-80autoridades

Covid-19: Mais dois óbitos e 228 novos casos em
Moçambique
Moçambique contabilizou, desde quarta-feira, mais dois óbitos por covid-19,
elevando as mortes para 81, e 228 novos casos positivos, num total de 11.559,
anunciou o Ministério da Saúde.
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"Trata-se de pacientes de 55 e 60 anos, dos sexos masculino e feminino, de
nacionalidade moçambicana e filipina, respetivamente, que evoluíram para óbito após
o agravamento do seu estado clínico, durante o período de internamento em unidades
hospitalares da província de Nampula e cidade de Maputo", declarou a diretora
adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, falando durante a conferência de
imprensa de atualização de dados.
https://www.lusa.pt/article/9JbxnvUOaMvKFokjbdc75jMSZM5iuSI1/covid-19-maisdois-%C3%B3bitos-e-228-novos-casos-em-mo%C3%A7ambique

Covid-19: Menos 13% de carga no porto de Maputo
devido à pandemia
O porto de Maputo registou uma redução de 13% no volume de carga em trânsito
entre janeiro e agosto face ao mesmo período de 2019, reflexo dos impactos da covid19 na economia, anunciou aquela entidade.
O volume declinou desde que foi implementado um recolher obrigatório na África do
Sul de 23 de março até final de abril, sendo que aquele país é responsável por 65% da
carga que passa pelo porto - sobretudo minérios, tais como crómio e ferro, referiu a
entidade gestora do porto de Maputo, citada pela Agência de Informação de
Moçambique (AIM).
https://www.lusa.pt/article/2lC2sdlxcmtAC03wjQJK8jMSZM5iuSI1/covid-19menos-13-de-carga-no-porto-de-maputo-devido-%C3%A0-pandemia

A Verdade
Dois

adultos

morrem

de

covid19

em

Moçambique,

infectados ultrapassam 11,5 mil
Mais dois adultos morreram de covid-19, um na Cidade de Maputo e outro na
Província de Nampula, “trata-se de paciente de 55 e 60 anos de idade, dos sexos
masculino e feminino, de nacionalidade moçambicana e filipina”. Nesta quinta-feira
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(22) mais de duas centenas de infectados foi identificada aumentando para mais de
11,5 mil o cumulativo de casos positivos em Moçambique.
http://www.verdade.co.mz/dois-adultos-morrem-de-covid-19.../

TV Miramar
COVID-19
Moçambique registou mais duas mortes e 228 casos positivos de COVID-19 nas
últimas 24 horas. MZ NO AR

STV
Propagação da COVID-19
Pandemia mata duas pessoas em Nampula e Maputo e número de óbitos sobe para 81.
Mocambique registou 61 pessoas recuperadas da COVID-19.

Combate à doenças
Director Adjunto do INS diz que cerca de 60 porcento das doenças em humanos tem
actualmente origem animal.

TVM
COVID-19
Pais regista 61 recuperados e dois obtidos vitimas da COVID-19
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