Reportagem 1 - “Violência crescente leva milhares de congoleses a deixar suas
casas”
Os assassinatos brutais no território de Beni [...] na República Democrática do Congo,
obrigaram milhares de pessoas a abandonar suas casas nas últimas semanas.
[...] Agora, a maioria das pessoas forçadas a abandonar suas casas está morando em
locais improvisados [...] onde as condições são sombrias.
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Reportagem 2 - “Mortes no Mediterrâneo atingem proporção inédita, aponta
agência da ONU para refugiados”
[...] Divulgado [...] um relatório da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) revela
que as travessias no Mar Mediterrâneo se tornaram mais mortais [...]. Apenas em
2018, mais de 1,6 mil pessoas morreram ou desapareceram nessas rotas oceânicas
com destino à Europa.
O relatório [...] pede que Estados europeus facilitem o acesso aos procedimentos de
solicitação de refúgio, a fim de garantir proteção internacional [...].
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Reportagem 3 - “ONU pede cooperação entre países para lidar com
deslocamento recorde no mundo”
O alto-comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, pediu [..] um impulso
para revigorar o multilateralismo a fim de conter os crescentes conflitos e o
aprofundamento das crises que têm levado um número recorde de pessoas a deixar
suas casas no mundo todo.
[...] Grandi disse que os conflitos internos cresceram e que as crises se intensificaram
— impulsionadas pelas rivalidades regionais e internacionais e alimentadas por
pobreza, exclusão e mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a linguagem política
“tornou-se dura, dando espaço para discriminação, racismo e xenofobia”. [...] Ele
pediu que o acesso ao refúgio na Europa seja preservado.
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