Olá!
Eu sou o Consuminho.
Vou ajudá-los a percorrer a
trilha e, no final, vamos saber
porque este é o jogo onde
todos ganham!

A TRILHA DO CONSUM I NH O

Partida

Embalagens em
perfeitas condições
garantem a qualidade
do produto.

Todo produto
deve conter no rótulo
os possíveis riscos à
saúde e segurança.
PARE 1 RODADA

Comprou
produtos sem ver o
prazo de validade?

É importante
o orçamento por
escrito quando
contratar serviços.
AVANCE 1 CASA

AVANCE 2 CASAS

Avance duas
Avance
duas
casas ee veja
casas
veja
o que deve
deve
constar
na
conter na
embalagem.
embalagem

Produto
importado sem
instruções de uso
em língua portuguesa?
Desista dele!

Na
embalagem devem
constar informações
sobre composição,
validade, quantidade,
dados do fabricante
e como utilizar o
produto.

Garanta
seus direitos.
Na hora da compra,
peça nota fiscal.
AVANCE 3
CASAS

Automedicação
é um perigo.
Só tome remédio com
orientação médica.

VOLTE 1 CASA

Só pode
usar o selo do
INMETRO o brinquedo
fabricado com normas
de segurança e
qualidade.

Pesquisou
preços antes de
comprar o material
escolar?

VOLTE 3 CASAS

Ao comprar
alimentos, observe
as condições de
higiene do local.
AVANCE 2 CASAS

PARE 1 RODADA

Isso é
publicidade
enganosa.
A loja deve cumprir
o que anunciou.

JOGUE DE NOVO

Cuidado!
Pilhas usadas
podem prejudicar
sua saúde e o meio
ambiente.
VOLTE 3 CASAS

AVANCE 3 CASAS

Economizou
dinheiro planejando
as compras?
Parabéns!

PARE 1 RODADA

Jogando lixo
no chão?

Você comprou
brinquedo por preço
superior ao anunciado.
Conheça seus direitos.

AVANCE 2 CASAS

VOLTE 1 CASA

VOLTE PARA A PARTIDA

Cuidado!
Brinquedos
pequenos e
pontiagudos podem
causar acidentes.

A água é um
bem que todos
nós precisamos.
Economize!

AVANCE 2 CASAS,
OS OUTROS
VOLTAM 3

Organize na
escola campanhas
de preservação da
natureza e defesa
do consumidor.
AVANCE 1 CASA

Produtos
de limpeza são
perigosos.
Não reutilize
vasilhames vazios.

PARE 1 RODADA

A TRILHA DO CONSUM I NH O

VOLTE 3 CASAS

Parabéns!
Este é o jogo onde todos
ganham, porque aprendemos
um pouco mais sobre os
direitos e deveres do
Consumidor.

Chegada

