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Sétima classe: Mais de 500 mil alunos regressam hoje
à escola
Cerca de 532 mil alunos da 7.ª classe retomam hoje as aulas presenciais em pelo
menos oito mil escolas primárias públicas no país, após interrupção em Março devido
à pandemia da Covid-19. O sector da Educação reajustou os programas de ensino,
bem como o regulamento de avaliação para este período de retoma. As aulas serão
leccionadas num máximo de três dias por semana e quatro horas por dia, o que exige
grande empenho dos professores e alunos para que se possa garantir boa
aprendizagem. Pág.01

Instaladas equipas para esclarecer dúvidas sobre a
Covid-19
Vinte e seis tendas foram instaladas recentemente em todos os bairros da cidade da
Beira, para atender munícipes que pretendam obter esclarecimentos de dúvidas sobre
a Covid-19.Pág.05

Instituto industrial e comercial da Beira: Pandemia
condiciona novas oficinas e laboratórios
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A entrada em funcionamento dos novos laboratórios e oficinas do instituto industrial
da Beira (IICB) que foram construídas recentemente esta condicionada, devido a
pandemia da Covid-19, segundo deu a conhecer o director daquela agremiação,
Rogério Duarte.Pág.05

Dois óbitos e 211 novos infecções por Covid-19
O número de óbitos por Covid-19 subiu para 93 no país, com o anúncio de duas
mortes no fim-de-semana. No mesmo período, as autoridades de saúde confirmaram
mas 211 novas infecções pelo novo coronavírus, o que eleva para o cumulativo de
12.988 infectados desde Março último.Pág.06

O País
Mais um óbito e 119 infecções pela COVID-19 em 24
horas em Moçambique
Aumentou para 93 o número de mortes pelo novo Coronavírus no país, com o registo,
nas últimas 24 horas de mais uma morte na cidade de Maputo. No país, houve ainda
mais 119 novas infecções pelo vírus. Sobre a 93ª vítima, o Ministério da Saúde
explicou, em comunicado, que se trata de um moçambicano de 46 anos, que “evoluiu
para óbito”, em consequência do “agravamento do seu estado de saúde, durante o
período de internamento num hospital da cidade de Maputo”.
https://opais.co.mz/noticia/mais-um-obito-e-119-infeccoes-pela-covid-19-em-24-horas-em-mocambiqu
e

Rádio Moçambique

País regista 93º óbito devido a Covid-19 e mais 119
infecções
O país registou mais um óbito devido a Covid-19 nas últimas 24 horas passando o
número total de mortes pela doença para 93.
Trata-se de um cidadão moçambicano de 45 anos de idade que perdeu a vida na
cidade de Maputo após ter complicações de saúde, associadas à Covid-19.
Um comunicado do Ministério da Saúde refere que no mesmo período 119 casos
suspeitos acusaram positivo á Covid-19, no total de 1.360 amostras suspeitas.
Assim, o país tem cumulativamente 12.988 casos positivos da Covid-19, dos quais
304 importados.
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No país existem cumulativamente 465 pacientes internados, dos quais 50 estão nos
centros de internamento da Covid-19
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13800-covid-19-pais-r
egista-93-obito-em-mais-110-infeccoes.html

Covid-19: África do Sul regista 1.912 novos casos
positivos
Mil 912 novos casos positivos de Covid-19 foram registados na África do Sul desde o
último balanço desta sexta-feira, aumentando para 723 mil 682 infecções da doença
no país, indicam as estatísticas.
A informação é baseada nos quatro milhões 800 mil e 823 testes realizados no país,
sete meses após o eclodir da pandemia da Covid-19 em território sul-africano.
De acordo com a fonte dos serviços de Saúde, mais 66 pessoas pereceram desde o
último relatório sobre a situação da doença na África do Sul, perfazendo um total de
19 mil 230 mortes ligadas ao novo coronavírus.
As recuperações atingiram 653. 052 pacientes, o equivalente a uma taxa de 90% de
melhorias.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13796-covid-19-africa
-do-sul-regista-1-912-novos-casos-positivos.html

A VERDADE

Idosa morre de Covid-19 na Cidade de Quelimane
31 de Outubro – Mais um idoso morreu de Covid-19 em Moçambique “trata-se de
um paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade e de nacionalidade
moçambicana” que esteva sob cuidados hospitalares na cidade de Quelimane onde
existem quase quatro centenas de infectados.
https://verdade.co.mz/idosa-morre-de-covid-19-na-cidade-de-quelimane/

Media Mais TV
Combate a Covid-19: Presidente da Associação de Municípios assume erros no
combate a Covid-19 devido a vontade genuína de salvar vidas. Jornal da Mais
Pandemia da Covid-19: Medidas para o combate a pandemia em Moçambique visam
garantir que economia e saúde não colapsem.Jornal da Mais
Actualização Covid-19: Neste momento o país tem 2.429 casos activos da Covid-19
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Propagação Covid-19:Cidade e Província de Maputo apresentam padrão similar de
transmissão da doença.
Transmissão da Covid-19:Estabelecimentos comerciais são chamados a reforçar
medidas de prevenção.
Actualização Covid-19:Moçambique registou mais um óbito devido à Covid-19 e
mais 119 infectadosiramar

Tv Miramar

País regista mais 119 casos positivos de covid-19 e
uma morte
Moçambique registou nas últimas 24h mais 119 casos positivos de Covid-19, número
que eleva o cumulativo para 12.988, indica o boletim diário do Ministério da Saúde.
Todos os casos hoje reportados resultam de transmissão local.
Neste período, segundo as autoridades sanitárias 1.390 pessoas testaram negativo para
o novo coronavírus.
O número de pessoas livres desta doença subiu para 10.439, com registo nas últimas
24h de mais duas pessoas recuperadas. Fala Moçambique

Segunda onda: Áustria anuncia novas restrições para
conter o avanço da Covid-19
A Áustria anunciou um toque de recolher noturno, das 20h às 6h, e o fechamento de
cafés, bares e restaurantes para todos os serviços com exceção de retiradas de pedidos,
uma vez que as infecções por coronavírus se aproximam do que o governo diz ser um
nível insustentável para seu sistema de hospitais.
O país adotou um lockdown abrangente e efetivo durante a primeira onda de
infecções em março, mas evitou ação similar mesmo com os casos diários subindo.
Bares, restaurantes e teatros permaneceram abertos em tentativa de ajudar o
crescimento econômico

STV
Propagação Covid-19: Doença mata mais uma pessoa na Cidade de Maputo e eleva
número de óbitos para 93. Jornal da Noite
Retorno às aulas da 7ª classe: Alunos garantem que estão preparados para voltar
à escola num contexto adverso da pandemia. Jornal da Noite
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TVM
119 novos casos positivos: 116 são moçambicanos e três estrangeiros, 65 do sexo
masculino e 54 feminino.Telejornal
Mais um óbito da Covid-19: e um individuo de 46 anos de idade, que esteve internado
na cidade de Maputo.Telejornal
Frelimo na Cidade de Maputo: Quer ver jovens na linha da frente na luta contra a
propagação do novo coronavírus.Telejornal
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