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Para os primos e primas:

De um lado, Quequel, Mônica, Simoninha e Leo; Dadá, Bia, Bel e Nando; Gero, Natão, 

Kiti e Rafa – meu afilhadão!; Celo, Cadão, Dudu, Paulinho e Sandrinha; Lucá, Cláudia e 

Kiko; Vuca; Fred e Fernando; e ainda o Felipe. Da outra banda, Marcel, Adriana, Mazé 

e Marquinhos (in memoriam); Juliana, Catarina, Luíza, Ana Paula e Kika; Fernandinho 

e Júlia; Débora, Dedéia – a mais especial de todas! – e ainda o Helvécio. 
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Seu corpo é uma incrível fábrica de energia. Eu, você, 

todos os animais, todas as plantas e até as bactérias 

somos seres vivos. E para viver, meu colega e minha 

colega, nós precisamos de energia. 

Toda vez que você corre, faz gol, dá susto nos outros, 

penteia o cabelo e joga videogame, está gastando 

energia. Mesmo quando não faz muito mais do que 

apertar o botão do controle remoto para mudar o 

canal da televisão, você também está gastando energia. 

Porque o seu corpo precisa respirar, fazer o coração 

bater, o cérebro funcionar... É muita coisa, não é? 

Seu corpo bonitão precisa de energia e de substâncias especiais para que tudo isso funcione. E é aqui que mora a grande pergunta: como é que seu corpo consegue essa energia? A resposta é fácil: o corpo absorve energia de coisas simples, como a água e a comida – e com a ajuda do ar que respiramos. 

Aqui, neste livro, nós vamos falar de comida      e de bebida – as delícias que devoramos todos os dias. Ou você não quer saber como um delicioso pedaço de pizza acaba virando cocô dentro da sua barriga?!




