
AÇÃOAÇÃO

Neste final de semana 
você visitou o Zôo de 

Sapucaia, RS, e conheceu 
muitos animais nativos. 

Durante a visita você NÃO 
alimentou os animais e 

recolheu seu lixo de 
maneira seletiva. Avance 

uma casa.

AÇÃOAÇÃO

Os jipeiros que antes 
degradavam o ambiente 
do Parque Estadual da 

Serra do Rola-Moça, MG, 
com suas corridas de jipe, 
agora o fazem de maneira 
mais consciente e ajudam 
no combate a incêndios e 
na proteção do parque. 
Receba R$ 3.000,00 do 

Fundo.

AÇÃOAÇÃO
O Zé Pescador, da 

Ilha de Itaparica, BA, com
 a Campanha da Conduta 
Consciente em Ambientes 
Recifais, têm ensinado as 

pessoas à não pisar ou tocar 
nos Corais, evitar o uso de 
nadadeiras e bronzeadores 
em águas rasas e recolher o 

lixo. Dessa maneira ele 
ajuda a preservar os Recifes 

de Coral. Faça sua parte 
você também! Por este 

exemplo de ação positiva, 
receba R$ 10.000,00 de 

ajuda do Fundo.

AÇÃOAÇÃO
O aumento da pesca 

oceânica nos últimos 25 anos 
coincide com o declínio 

significativo da quantidade 
de albatroz-errante, ave que é 
freqüentemente capturada de 
forma acidental ao tentar se 
alimentar das iscas de pesca. 

O projeto Albatroz, em 
parceria com a SEO/Birdlife 

da Espanha, lançou a cartilha 
"Como evitar a captura de 

aves na pesca com espinhel - 
Manual para pescadores". 

Receba R$ 5.000,00 de ajuda 
do Fundo.

AÇÃOAÇÃO
 O Instituto Terra    

Brasilis vem estudando a 
distribuição do pato-
mergulhão, que está 

criticamente em perigo de 
extinção, na Serra da 

Canastra, MG. Um projeto 
de Educação Ambiental 

também é desenvolvido em 
escolas da região, voltado 

para a conservação da 
água, tão importante para 
o pato-mergulhão quanto 
para toda a população. 

Avance três casas.

AÇÃOAÇÃO
    O butiá-da-serra, uma 

palmeira nativa que 
oferece deliciosos frutos 

no Bioma Campos Sulinos, 
está ameaçada pelas 

plantações de trigo e soja.  
A cidade de Giruá, RS, a 
declarou como árvore 
símbolo da cidade e a 

Festa do Butiá incentiva a 
população a combinar 
produção de alimentos 

com a conservação 
ambiental. Avance uma 

casa.

AÇÃOAÇÃO
      Na Reserva Extrativista 
Chico Mendes, em Xapuri, 

AC, a extração do látex para      
a produção de borracha e a 
coleta da castanha-do-Brasil 

são feitas segundo as normas 
do Plano de Manejo. Dessa 

maneira, garante-se a 
sobrevivência da população 
humana local sem agredir o 

Bioma Amazônia. Por se 
tratar de uma atividade 

sustentável, receba 
R$ 10.000,00 do Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Hoje é 21 de setembro-
Dia da Árvore. Para 

comemorar a data você 
deve plantar mudas de 

árvores nativas nos 
Biomas Brasileiros.Com 

essa atitude você ajudou a 
diminuir o processo de 

Fragmentação de 
Ecossistemas! Receba 

R$ 5.000,00 de ajuda do 
Fundo.

AÇÃOAÇÃO
A Associação        

Caatinga desenvolve o 
Projeto Natureza Jovem, 

que incentiva as 
comunidades próximas à 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) 

Serra das Almas, em 
Crateús, CE, a combater o 

tráfico de animais 
silvestres, ajudando a 

conservar a Biodiversidade 
no Bioma Caatinga. Todos 

os jogadores avançam uma
casa.

AÇÃOAÇÃO

Para ajudar a conservar a 
natureza, você contribui 

com seu trabalho 
voluntário para ajudar 
uma organização não-

governamental a realizar 
projetos para melhorar as 

condições do Meio 
Ambiente de sua 

comunidade. Parabéns! 
Avance duas casas.

AÇÃOAÇÃO
Em 1999,                          

a organização não-
governamental Conservação 

Internacional do Brasil 
adquiriu 7,7 mil hectares da 
Fazenda Rio Negro, no MS, 
e transformou a área em 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, com o 

intuito de proteger os 
animais silvestres que 

vivem nessa região, muitos 
deles ameaçados de 

extinção, como o cervo-do-
pantanal. Receba 

R$ 15.000,00 do Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Na compra do seu 
material escolar você e 

seus colegas deram 
preferência ao papel de 
origem certificada, ou 
seja, produzido pela 

exploração sustentável do 
meio ambiente e trabalho 

das pessoas que dela 
retiram seu sustento. 

Parabéns! 
Todos recebem

 R$ 2.000,00 do Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Você descobriu que 
turistas estrangeiros 
coletavam plantas 
medicinais da Mata 

Atlântica e às enviavam 
para o exterior de maneira 

ilegal. Você procurou o 
Ibama e o órgão ambiental 
da sua cidade e denunciou 

o caso. Parabéns, você 
agiu de maneira correta! 
Por sua atitude, você e o 
seu colega da esquerda 

avançam uma casa.

AÇÃOAÇÃO
 

Hoje é 05 de junho - o Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente. Para 

comemorar a data, você 
pediu aos seus pais para 

que na sua casa, de agora 
em diante, seja feita a 

separação do lixo seco e 
do lixo orgânico, como 

você aprendeu na escola. 
Parabéns pela iniciativa! 

Todos os jogadores 
recebem R$ 1.000,00 do 

Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Você está consciente de que 
agroindústrias podem lançar 
poluentes químicos nos rios, 
como restos da produção de 

álcool e o veneno utilizado na 
plantação da cana-de-açúcar. 

Para evitar um desastre 
ambiental, você colaborou 
com a Campanha "Não às 

usinas de álcool no Pantanal" 
e participou do abaixo-

assinado que pede que o 
projeto-de-lei que permite a 
atividade não seja aprovado. 
Parabéns! Avance uma casa.

CONFLITOCONFLITO
A captura dos        

filhotes do papagaio-
charão para comercializá-lo 
como animal de estimação 
e a redução das Florestas 

com Araucária são ameaças 
para a existência dessa 

espécie nos Campos 
Sulinos. A multa aplicada 
para o tráfico de animais 

silvestres foi de 
R$ 30.000,00. Reverta um 

décimo deste valor ao 
Fundo, recolhendo junto 

com seu amigo da direita.

CONFLITOCONFLITO
  O número de palmeiras 
licuri está diminuindo na 

Caatinga devido às 
queimadas, ao 

desmatamento para a 
agricultura e ao pastoreio do 

gado. Assim, o fruto do 
licuri, que é alimento para a 

arara-azul-de-lear, ficará 
escasso em um futuro 

próximo. Se você acompanha 
a arara-azul-de-lear, volte 
uma casa. Se não, pague 
R$2.000,00 ao amigo que 

está com a arara-azul-de-lear 
para ajuda-lo a salvá-la.

CONFLITOCONFLITO
     A degradação dos 

campos naturais no Rio 
Grande do Sul para uso da 
agropecuária e plantio de 
árvores para fabricação de 

papel e produção de madeira 
contribui para o 

desaparecimento do 
caboclinho-de-chapéu-

cinzento, ave que vive nessas 
áreas. A multa aplicada pelos 

danos ambientais foi 
R$ 40.000,00. Reverta 10% 

desse valor para o Fundo. E se 
você está com o caboclinho-

de-chapéu-cinzento, ande três 
casas para trás.

CONFLITOCONFLITO

Você já viu o tubarão-lixa? 
Pois saiba ele que está na 

lista de animais 
ameaçados de 
desaparecer do 

Arquipélago de Fernando 
de Noronha (PE) e da 
natureza. Isso ocorre 
devido ao excesso de 

pesca e a 
supervalorização da 

barbatana dos tubarões. 
Por isso você deverá 

voltar 5 casas.

CONFLITOCONFLITO
  No oeste do Rio Grande    

do Sul, as caturritas - aves 
nativas - estão procurando 
alimento nas plantações de 

milho porque as áreas 
naturais de espinilhos foram 

desmatadas para plantio. 
Produtores foram flagrados 

colocando iscas envenenadas 
para matá-las, que 

terminaram matando outros 
animais nativos. A multa 

aplicada foi de R$ 20.000,00. 
Reverta 0,10 desse valor para 
o Fundo.  Conte com a ajuda 

dos amigos.

CONFLITOCONFLITO

O caramujo gigante 
africano, originário da 

África, foi introduzido no 
Brasil para ser servido em 

pratos finos nos 
restaurantes. No entanto, 

em Angra dos Reis e 
Rezende, RJ, os criadouros 

desse caramujo foram 
abandonados e agora eles 
oferecem risco à saúde da 

população, podendo 
transmitir doenças. Por 

isso, volte 3 casas.

CONFLITOCONFLITO

No Bioma Cerrado, as 
plantas exóticas 

invasoras, como o capim 
gordura e a braquiária, 

impedem o 
desevolvimento das 

plantas nativas.
Retire outra carta conflito.

CONFLITOCONFLITO

Você sabia que a abelha-
africana foi trazida para o 
Brasil pelo Padre Antônio 
Carneiro devido ao seu 
grande potencial para 

produção de mel? Mas por 
falta de cuidados em seu 

controle, a abelha escapou 
das apiculturas. Hoje ela 
disputa o pólen e néctar 

com as abelhas originárias 
da Caatinga, prejudicando 
o desenvolvimento dessas. 
Você deverá voltar 3 casas.

CONFLITOCONFLITO

Nas regiões do alto Acre e 
baixo Acre ocorrem 

muitos desmatamentos e 
queimadas para expansão 

da agropecuária, 
causando Fragmentação 

de Ecossistemas no Bioma 
Amazônia. Todos saem 

prejudicados pelo 
aumento das emissões de 

CO  e devem pagar2
 R$ 2.000,00.

CONFLITOCONFLITO

Você sabia que o Parque 
Nacional da Chapada dos 
Veadeiros foi fechado em 

1991 pelo Ibama? Isso 
aconteceu porque as 
pessoas acampavam 

próximas às cachoeiras e 
produziam, dentre outros 

problemas, grande 
quantidade de lixo, 

alargavam as trilhas e 
destruíam a vegetação. Por 
causa destes problemas, 

você deverá voltar 2 casas.

CONFLITOCONFLITO
Você conhece o      

município de Giruá, RS? Nesta 
cidade existe grande número 
de butiazeiros, e por isso é 
conhecida como Terra dos 

Jerivás, nome indígena 
Guarani para chamar o tronco 

sem folhas dessa palmeira 
nativa. Porém muitas 

palmeiras foram arrancadas 
para plantar soja e trigo. 

Infelizmente ninguém 
considerou isso um crime 
ambiental e todos saem 

perdendo. Todos os 
jogadores devem voltar uma 

casa.

CONFLITOCONFLITO

Apesar do pirarucu ter 
deixado de figurar na lista 

de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção 

em 2002, a intensa 
exploração e a dificuldade 
de fiscalização da pesca 
continuam ameaçando 
esta espécie no Bioma  

Amazônia.
 Por causa disso você 
deverá voltar 5 casas.

CONFLITOCONFLITO

Nos municípios pantaneiros 
de Poconé e Livramento, MT, 
empresas mineradoras usam 

máquinas pesadas para a 
extração do ouro. Surgiram 

imensas crateras que 
facilitam o transporte do solo 

e mercúrio pela água das 
chuvas para os rios, baías e 
lagoas. A poluição não foi 

contida e gerou graves 
impactos ao ambiente, o que 

ocasionou uma multa de
 R$ 30.000,00 às empresas. 

Reverta dois vinte avos desse 
valor para o Fundo.

CONFLITOCONFLITO
As folhas de árvores         
do mangue vermelho 

alimentam o caranguejo-uçá. 
Por sua vez, o caranguejo é 

consumido pela população do 
vilarejo de Parnauaçu, MA. 

A  ilha de São Luís, MA, 
perdeu mais da metade da 
área de manguezais em 22 
anos e a quantidade dos 

caranguejo-uçá diminuiu. O 
peixe-boi marinho, que 

depende dos estuários bem 
conservados, o que inclui a 

conservação dos manguezais, 
sai perdendo e tem que voltar 

duas casas.

CONFLITOCONFLITO

Você sabia que os rios 
Cuiabá e São Lourenço são 

fundamentais para o 
Pantanal, por formar o rio 
Paraguai que percorre a 
região pantaneira o MT e 

MS? Devido ao crescimento 
das áreas de plantio e sua 

expansão sobre a vegetação 
nativa, a diminuição de 
alimento disponível tem 

sido a principal ameaça aos 
animais nativos da região. 
Por isso você deverá voltar 

2 casas.

CONFLITOCONFLITO
Você sabia que                

em menos de quatro anos, 
siderúrgicas mineiras, 

instaladas principalmente em 
Sete Lagoas e Divinópolis, 

MG, transformaram em 
carvão 106,3 milhões de 

árvores do Cerrado goiano? 
A fiscalização encontrou 

carvoarias clandestinas que 
convertem madeira de 

desmatamento ilegal em 
carvão, aplicando uma multa 
de R$ 20.000,00. Reverta um 

décimo desse valor ao 
Fundo.

AÇÃOAÇÃO

O Centro Nacional de 
Estudo, Proteção e Manejo 
de Cavernas (Cecav), do 

Ibama, tem realizado 
palestras e trabalhos 

educativos em grutas de 
Vazante, MG, para evitar 

que a visitação 
desordenada destrua este 

ambiente, afaste os 
animais que nele vivem e 

tornem-se grandes 
depósitos de lixo. Avance 

uma casa.

AÇÃOAÇÃO

Neste final de semana 
você visitou o Zôo de 

Sapucaia, RS, e conheceu 
muitos animais nativos. 

Durante a visita você NÃO 
alimentou os animais e 

recolheu seu lixo de 
maneira seletiva. Avance 

uma casa.

AÇÃOAÇÃO

Os jipeiros que antes 
degradavam o ambiente 
do Parque Estadual da 

Serra do Rola-Moça, MG, 
com suas corridas de jipe, 
agora o fazem de maneira 
mais consciente e ajudam 
no combate a incêndios e 
na proteção do parque. 
Receba R$ 3.000,00 do 

Fundo.

AÇÃOAÇÃO
O Zé Pescador, da 

Ilha de Itaparica, BA, com
 a Campanha da Conduta 
Consciente em Ambientes 
Recifais, têm ensinado as 

pessoas à não pisar ou tocar 
nos Corais, evitar o uso de 
nadadeiras e bronzeadores 
em águas rasas e recolher o 

lixo. Dessa maneira ele 
ajuda a preservar os Recifes 

de Coral. Faça sua parte 
você também! Por este 

exemplo de ação positiva, 
receba R$ 10.000,00 de 

ajuda do Fundo.

AÇÃOAÇÃO
O aumento da pesca 

oceânica nos últimos 25 anos 
coincide com o declínio 

significativo da quantidade 
de albatroz-errante, ave que é 
freqüentemente capturada de 
forma acidental ao tentar se 
alimentar das iscas de pesca. 

O projeto Albatroz, em 
parceria com a SEO/Birdlife 

da Espanha, lançou a cartilha 
"Como evitar a captura de 

aves na pesca com espinhel - 
Manual para pescadores". 

Receba R$ 5.000,00 de ajuda 
do Fundo.

AÇÃOAÇÃO
 O Instituto Terra    

Brasilis vem estudando a 
distribuição do pato-
mergulhão, que está 

criticamente em perigo de 
extinção, na Serra da 

Canastra, MG. Um projeto 
de Educação Ambiental 

também é desenvolvido em 
escolas da região, voltado 

para a conservação da 
água, tão importante para 
o pato-mergulhão quanto 
para toda a população. 

Avance três casas.

AÇÃOAÇÃO
    O butiá-da-serra, uma 

palmeira nativa que 
oferece deliciosos frutos 

no Bioma Campos Sulinos, 
está ameaçada pelas 

plantações de trigo e soja.  
A cidade de Giruá, RS, a 
declarou como árvore 
símbolo da cidade e a 

Festa do Butiá incentiva a 
população a combinar 
produção de alimentos 

com a conservação 
ambiental. Avance uma 

casa.

AÇÃOAÇÃO
      Na Reserva Extrativista 
Chico Mendes, em Xapuri, 

AC, a extração do látex para      
a produção de borracha e a 
coleta da castanha-do-Brasil 

são feitas segundo as normas 
do Plano de Manejo. Dessa 

maneira, garante-se a 
sobrevivência da população 
humana local sem agredir o 

Bioma Amazônia. Por se 
tratar de uma atividade 

sustentável, receba 
R$ 10.000,00 do Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Hoje é 21 de setembro-
Dia da Árvore. Para 

comemorar a data você 
deve plantar mudas de 

árvores nativas nos 
Biomas Brasileiros.Com 

essa atitude você ajudou a 
diminuir o processo de 

Fragmentação de 
Ecossistemas! Receba 

R$ 5.000,00 de ajuda do 
Fundo.

AÇÃOAÇÃO
A Associação        

Caatinga desenvolve o 
Projeto Natureza Jovem, 

que incentiva as 
comunidades próximas à 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) 

Serra das Almas, em 
Crateús, CE, a combater o 

tráfico de animais 
silvestres, ajudando a 

conservar a Biodiversidade 
no Bioma Caatinga. Todos 

os jogadores avançam uma
casa.

AÇÃOAÇÃO

Para ajudar a conservar a 
natureza, você contribui 

com seu trabalho 
voluntário para ajudar 
uma organização não-

governamental a realizar 
projetos para melhorar as 

condições do Meio 
Ambiente de sua 

comunidade. Parabéns! 
Avance duas casas.

AÇÃOAÇÃO
Em 1999,                          

a organização não-
governamental Conservação 

Internacional do Brasil 
adquiriu 7,7 mil hectares da 
Fazenda Rio Negro, no MS, 
e transformou a área em 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, com o 

intuito de proteger os 
animais silvestres que 

vivem nessa região, muitos 
deles ameaçados de 

extinção, como o cervo-do-
pantanal. Receba 

R$ 15.000,00 do Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Na compra do seu 
material escolar você e 

seus colegas deram 
preferência ao papel de 
origem certificada, ou 
seja, produzido pela 

exploração sustentável do 
meio ambiente e trabalho 

das pessoas que dela 
retiram seu sustento. 

Parabéns! 
Todos recebem

 R$ 2.000,00 do Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Você descobriu que 
turistas estrangeiros 
coletavam plantas 
medicinais da Mata 

Atlântica e às enviavam 
para o exterior de maneira 

ilegal. Você procurou o 
Ibama e o órgão ambiental 
da sua cidade e denunciou 

o caso. Parabéns, você 
agiu de maneira correta! 
Por sua atitude, você e o 
seu colega da esquerda 

avançam uma casa.

AÇÃOAÇÃO
 

Hoje é 05 de junho - o Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente. Para 

comemorar a data, você 
pediu aos seus pais para 

que na sua casa, de agora 
em diante, seja feita a 

separação do lixo seco e 
do lixo orgânico, como 

você aprendeu na escola. 
Parabéns pela iniciativa! 

Todos os jogadores 
recebem R$ 1.000,00 do 

Fundo.

AÇÃOAÇÃO

Você está consciente de que 
agroindústrias podem lançar 
poluentes químicos nos rios, 
como restos da produção de 

álcool e o veneno utilizado na 
plantação da cana-de-açúcar. 

Para evitar um desastre 
ambiental, você colaborou 
com a Campanha "Não às 

usinas de álcool no Pantanal" 
e participou do abaixo-

assinado que pede que o 
projeto-de-lei que permite a 
atividade não seja aprovado. 
Parabéns! Avance uma casa.

CONFLITOCONFLITO
A captura dos        

filhotes do papagaio-
charão para comercializá-lo 
como animal de estimação 
e a redução das Florestas 

com Araucária são ameaças 
para a existência dessa 

espécie nos Campos 
Sulinos. A multa aplicada 
para o tráfico de animais 

silvestres foi de 
R$ 30.000,00. Reverta um 

décimo deste valor ao 
Fundo, recolhendo junto 

com seu amigo da direita.

CONFLITOCONFLITO
  O número de palmeiras 
licuri está diminuindo na 

Caatinga devido às 
queimadas, ao 

desmatamento para a 
agricultura e ao pastoreio do 

gado. Assim, o fruto do 
licuri, que é alimento para a 

arara-azul-de-lear, ficará 
escasso em um futuro 

próximo. Se você acompanha 
a arara-azul-de-lear, volte 
uma casa. Se não, pague 
R$2.000,00 ao amigo que 

está com a arara-azul-de-lear 
para ajuda-lo a salvá-la.

CONFLITOCONFLITO
     A degradação dos 

campos naturais no Rio 
Grande do Sul para uso da 
agropecuária e plantio de 
árvores para fabricação de 

papel e produção de madeira 
contribui para o 

desaparecimento do 
caboclinho-de-chapéu-

cinzento, ave que vive nessas 
áreas. A multa aplicada pelos 

danos ambientais foi 
R$ 40.000,00. Reverta 10% 

desse valor para o Fundo. E se 
você está com o caboclinho-

de-chapéu-cinzento, ande três 
casas para trás.

CONFLITOCONFLITO

Você já viu o tubarão-lixa? 
Pois saiba ele que está na 

lista de animais 
ameaçados de 
desaparecer do 

Arquipélago de Fernando 
de Noronha (PE) e da 
natureza. Isso ocorre 
devido ao excesso de 

pesca e a 
supervalorização da 

barbatana dos tubarões. 
Por isso você deverá 

voltar 5 casas.

CONFLITOCONFLITO
  No oeste do Rio Grande    

do Sul, as caturritas - aves 
nativas - estão procurando 
alimento nas plantações de 

milho porque as áreas 
naturais de espinilhos foram 

desmatadas para plantio. 
Produtores foram flagrados 

colocando iscas envenenadas 
para matá-las, que 

terminaram matando outros 
animais nativos. A multa 

aplicada foi de R$ 20.000,00. 
Reverta 0,10 desse valor para 
o Fundo.  Conte com a ajuda 

dos amigos.

CONFLITOCONFLITO

O caramujo gigante 
africano, originário da 

África, foi introduzido no 
Brasil para ser servido em 

pratos finos nos 
restaurantes. No entanto, 

em Angra dos Reis e 
Rezende, RJ, os criadouros 

desse caramujo foram 
abandonados e agora eles 
oferecem risco à saúde da 

população, podendo 
transmitir doenças. Por 

isso, volte 3 casas.

CONFLITOCONFLITO

No Bioma Cerrado, as 
plantas exóticas 

invasoras, como o capim 
gordura e a braquiária, 

impedem o 
desevolvimento das 

plantas nativas.
Retire outra carta conflito.

CONFLITOCONFLITO

Você sabia que a abelha-
africana foi trazida para o 
Brasil pelo Padre Antônio 
Carneiro devido ao seu 
grande potencial para 

produção de mel? Mas por 
falta de cuidados em seu 

controle, a abelha escapou 
das apiculturas. Hoje ela 
disputa o pólen e néctar 

com as abelhas originárias 
da Caatinga, prejudicando 
o desenvolvimento dessas. 
Você deverá voltar 3 casas.

CONFLITOCONFLITO

Nas regiões do alto Acre e 
baixo Acre ocorrem 

muitos desmatamentos e 
queimadas para expansão 

da agropecuária, 
causando Fragmentação 

de Ecossistemas no Bioma 
Amazônia. Todos saem 

prejudicados pelo 
aumento das emissões de 

CO  e devem pagar2
 R$ 2.000,00.

CONFLITOCONFLITO

Você sabia que o Parque 
Nacional da Chapada dos 
Veadeiros foi fechado em 

1991 pelo Ibama? Isso 
aconteceu porque as 
pessoas acampavam 

próximas às cachoeiras e 
produziam, dentre outros 

problemas, grande 
quantidade de lixo, 

alargavam as trilhas e 
destruíam a vegetação. Por 
causa destes problemas, 

você deverá voltar 2 casas.

CONFLITOCONFLITO
Você conhece o      

município de Giruá, RS? Nesta 
cidade existe grande número 
de butiazeiros, e por isso é 
conhecida como Terra dos 

Jerivás, nome indígena 
Guarani para chamar o tronco 

sem folhas dessa palmeira 
nativa. Porém muitas 

palmeiras foram arrancadas 
para plantar soja e trigo. 

Infelizmente ninguém 
considerou isso um crime 
ambiental e todos saem 

perdendo. Todos os 
jogadores devem voltar uma 

casa.

CONFLITOCONFLITO

Apesar do pirarucu ter 
deixado de figurar na lista 

de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção 

em 2002, a intensa 
exploração e a dificuldade 
de fiscalização da pesca 
continuam ameaçando 
esta espécie no Bioma  

Amazônia.
 Por causa disso você 
deverá voltar 5 casas.

CONFLITOCONFLITO

Nos municípios pantaneiros 
de Poconé e Livramento, MT, 
empresas mineradoras usam 

máquinas pesadas para a 
extração do ouro. Surgiram 

imensas crateras que 
facilitam o transporte do solo 

e mercúrio pela água das 
chuvas para os rios, baías e 
lagoas. A poluição não foi 

contida e gerou graves 
impactos ao ambiente, o que 

ocasionou uma multa de
 R$ 30.000,00 às empresas. 

Reverta dois vinte avos desse 
valor para o Fundo.

CONFLITOCONFLITO
As folhas de árvores         
do mangue vermelho 

alimentam o caranguejo-uçá. 
Por sua vez, o caranguejo é 

consumido pela população do 
vilarejo de Parnauaçu, MA. 

A  ilha de São Luís, MA, 
perdeu mais da metade da 
área de manguezais em 22 
anos e a quantidade dos 

caranguejo-uçá diminuiu. O 
peixe-boi marinho, que 

depende dos estuários bem 
conservados, o que inclui a 

conservação dos manguezais, 
sai perdendo e tem que voltar 

duas casas.

CONFLITOCONFLITO

Você sabia que os rios 
Cuiabá e São Lourenço são 

fundamentais para o 
Pantanal, por formar o rio 
Paraguai que percorre a 
região pantaneira o MT e 

MS? Devido ao crescimento 
das áreas de plantio e sua 

expansão sobre a vegetação 
nativa, a diminuição de 
alimento disponível tem 

sido a principal ameaça aos 
animais nativos da região. 
Por isso você deverá voltar 

2 casas.

CONFLITOCONFLITO
Você sabia que                

em menos de quatro anos, 
siderúrgicas mineiras, 

instaladas principalmente em 
Sete Lagoas e Divinópolis, 

MG, transformaram em 
carvão 106,3 milhões de 

árvores do Cerrado goiano? 
A fiscalização encontrou 

carvoarias clandestinas que 
convertem madeira de 

desmatamento ilegal em 
carvão, aplicando uma multa 
de R$ 20.000,00. Reverta um 

décimo desse valor ao 
Fundo.

AÇÃOAÇÃO

O Centro Nacional de 
Estudo, Proteção e Manejo 
de Cavernas (Cecav), do 

Ibama, tem realizado 
palestras e trabalhos 

educativos em grutas de 
Vazante, MG, para evitar 

que a visitação 
desordenada destrua este 

ambiente, afaste os 
animais que nele vivem e 

tornem-se grandes 
depósitos de lixo. Avance 

uma casa.
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