O AMANHÃ
ESTÁ A ARDER
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UMA CURTA PARA MUDAR O MUNDO

Darcy Prendergast indignado, furioso e farto com a inatividade do governo
australiano perante o horror dos incêndios florestais realizou uma curtametragem mordaz ao governo “O amanhã está a arder", onde uns
acendem, orgulhosos, um fósforo e outros morrem, queimados.
O vídeo lançado no início de Janeiro tornou-se um destaque da semana.
Criado como resposta à crise na Austrália, cujas temperaturas continuam a
bater recordes, atinge muitas outras zonas do globo. "Tinha de ressoar
mais amplamente para tocar no sentimento de impotência crescente."
Os incêndios assolaram o país e sua vida selvagem, morreram 29 pessoas
e milhares foram retiradas das suas casas. O fogo terá destruído uma área
equivalente ao tamanho de Portugal. "A minha mãe e eu tínhamos
acabado de ver uma notícia angustiante sobre a dizimação de uma das
mais importantes populações de coalas e eu tentava conter as lágrimas",
contou o realizador de 34 anos, voluntário num centro de vida selvagem, à
It's Nice That. A mãe incentivou-o a prosseguir com o projeto.
"Sem ser o dinheiro que gastei a comprar Legos para o meu narrador de
sete anos, este filme não me custou nada a não ser tempo [sete
semanas]", sublinhando a importância de criar impacto sem grandes
orçamentos.

AUSTRÁLIA – DEPOIS DOS
INCÊNDIOS, AS CHUVAS

A chuva trouxe algum
alívio aos bombeiros e
habitantes do leste da
Austrália, mas também
causou cheias e novos
problemas.

A chuva e a descida de temperaturas registadas nos últimos dias ajudaram
a conter dezenas de focos ativos dos incêndios. No entanto, também
trouxeram as cheias repentinas e o bloqueio de estradas.
Em Queensland, que em apenas três noites teve a mesma média de
chuvas de um mês inteiro, algumas das principais estradas tiveram de ser
fechadas. Em algumas partes de Nova Gales do Sul, houve cortes no
fornecimento da eletricidade, depois de uma noite de fortes
tempestades.
Segundo relatos de moradores recebidos pelas autoridades, as cinzas e a
lama de locais incendiados foram transportadas pela chuva para rios de
Nova Gales do Sul e causaram a morte de “centenas de milhares de
peixes”.
Apesar do alívio trazido pelas chuvas, as autoridades alertam que a
ameaça dos incêndios florestais ainda está longe de ser eliminada.
Desde que começaram, em setembro, os incêndios na Austrália
devastaram uma área de mais de oito milhões de hectares e estima-se que
tenham matado até mil milhões de animais selvagens.
ZAP // Lusa (adaptado)

SABIA QUE …

Os fogos florestais da Austrália
são tão violentos que os satélites
a milhares de quilómetros acima
da Terra identificam facilmente
as chamas e o fumo do espaço.

Os incêndios terão começado
de forma natural, embora os
especialistas pensem que as
alterações climáticas causadas
pelo homem exacerbou as
condições de clima quente e árido que alimentam o crescimento de tais
chamas.

As estimativas atuais sugerem que a crise de incêndios florestais no leste
da Austrália arrasou mais de 6 milhões de hectares de terra, matou cerca
de quinhentos milhões de animais e deslocou centenas de milhares de
pessoas.
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