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Resenha
Dedo-de-metro, a perereca, conta aos netos uma história. Na feliz
cidade de Remanso, no fundo do rio, todos viviam em paz: os peixes, os
enraizados (as plantas aquáticas) e os pedrescalenses, pedras e pedregulhos do bairro de Pedrescal. Um dia, porém, os peixes de Remanso e
de outras cidades vizinhas começam a morrer, vítimas de uma estranha intoxicação. Uma missão designada pelo prefeito Barbatana-deAço II, e acompanhada pelos corajosos repórteres Foguinho e Espadalex, descobre de onde vem o veneno: do Monstro Boca Quadrada, ou
seja, da boca de descarga dos detritos de uma fábrica de celulose recém-instalada nas proximidades do rio.
Os habitantes do rio ensaiam uma reação, um combate ao monstro, mas a Espuma da Morte é fatal, e esquadrões de peixes bem-intencionados e de enraizados são dizimados na hora. Sentindo na pele a
força do inimigo, todos resolvem se unir e se organizar melhor. E é um
pequeno pedrescalense que concebe um plano: um exército de pedregulhos entra pela boca do monstro e à noitinha invade canos, máquinas, polias, todos os cantinhos e buraquinhos da fábrica. Quando de
manhã os operários ligam as máquinas, a fábrica vai pelos ares. Toda a
população do rio festeja. Mas ninguém sabe até quando ficará a salvo
dos maus-tratos do bicho-homem.
Numa época em que o meio ambiente é um dos maiores objetos de
preocupação da sociedade, vem bem a propósito essa alegoria que fala
do problema sob o ponto de vista de algumas das grandes vítimas da
poluição: os habitantes de um rio. Nessa agitada aventura, até as pedras
ganham vida e revelam ao pequeno leitor os malefícios de projetos tecnológicos que não levam em consideração a natureza. Além da necessidade de se mobilizar, estudar o problema e enfrentá-lo com coragem, é
preciso lembrar-se de que a união faz a força e de que todos, até os seres aparentemente mais insignificantes, têm seu papel a desempenhar.
Isso tudo é mostrado com seriedade, mas também com bom humor, por meio de personagens simpáticas, com nomes divertidos e de
situações bem imaginadas.
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