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PROTECT THE MALDIVES
Estimado turista, bem vindo as Malvinas
As Malvinas é um dos últimos paraísos sobre a terra – por favor ajudenos a mantermos desta
maneira. Você terá uma maravilhosa visita aqui. Com a sua cooperacao, as geracoes futuras também terao a oportunidade de desfrutar deste paraíso. Jacques Cousteau dizia sobre as Malvinas:

»O ser humano é um hóspede neste paraíso e deve comportar-se de acordo.«
Nosso pedido a vocês é: Por favor siga as seguintes recomendacoes durante suas visitas e se
necessário, entervenha para que outros também as sigam.

O mundo Submarino
As Malvinas sao as únicas no mundo. Neste momento vocês se encontram em uma ilha formada
por corais. Se nao fossem os corais, essas ilhas nao existiriam. Por isto devemos protejer os corais. Você acredita que está vendo uma pedra na água? Nao, e um coral vivente. O que você vê e
o produto de uma rocha calcária, que foi construído durante milhoes de anos mediante milhoes de
pólipos. Estes pólipos sao tao pequenos, que você nao pode ver. Quando você toca em um coral,
destrói esses pólipos.
Depois da selva tropical, o arrecife coralino e o sistema ecológico mais completo da terra. Mais de
100.000 espécies vivem aqui. Os corais sao o centro do ecosistema.
Por favor: nao toque nos corais !
Cada ilha foi criado acessos especialmente marcados que facilitam entrada no arrecife para o mergulhador. Por favor use esse acessos, nao pise nos corais e observe a mudanca da maré durante
suas expedicoes com snorkel. Informe-se na estacao de bucula. Se você nadar por cima dos arrecifes em maré alta, isto poderá dificultar o regresso em mare baixa.
Nunca caminhe por cima do arrecifes !
Os jardins de corais das Malvinas sao considerados como ums dos mais belos do mundo. E um
ecosistema de uma complexibilidade difícil de imaginar. Cada criatura vivente tem seu lugar, exceto o ser humano. Por tanto, por favor, comporte-se como um hóspede neste fascinante mundo submarino. Nao toque em nada! Respeite o espaco vital dos animais e disfrute como um hóspede de
uma assombrosa variedade de espécies.
Respeite o espaco vital dos animais e nao toque neles !

Lixo
Nao existe servico de limpeza (caminhao de lixo) nas Malvinas. O lixo que os turistas produzem
tem que ser queimada. Os restos sao botados no mar. Por favor ajude a evitar o lixo. Leve seu lixo
para casa. Em seu país existem modernas instalacoes de reciclagem. Se você traz um tudo de protetor solar inteiro, leve o tubo vazio para casa.
Ajude a manter esse paraíso limpo !

Por favor nao coloque os filtros de cigarros na praia e na água. Levam mais de 200 anos para
que os filtros de cigarro se decomponha na natureza. Entao as tartarugas e outros animais
curiosos podem comer, no qual provocara uma morte lenta e dolorosa. Seja um exemplo, cuidando da praia e do barco.
Por favor, nao joque os filtros de cigarro fora !

Energia
Toda energia do seu Bungalow e gerada atraves de um motor a diesel que esta na ilha. Ajude
a economizar energia e a reduzir a contaminacao ambiental. Usar o ar condicionado se for realmente necessário. Apague as luzes da varanda durante a noite e reduza a atividade do refrigerador. Se trazer algum equipamento eletrônico, como por exemplo um barbeador eletrico por
favor use moderadamente.
Por favor economize energia !

Água
Cada gota de água doce tem que ser produzida por uma planta de tratamento, na qual esta
cituada na sua ilha. Água doce e uma das mercadorias mais preciosos das Malvinas. Custa uma
grande quantidade de energia, converter a água do mar em água doce. Ajude a economizar
água. Nao deixe por exemplo a torneira de água aberta e nao tome banho mais tempo que o
necessário. Cada toalha que se lava também gasta água. Também se usa uma grande quantidade de sabao para a roupa, no qual e jogada na mar. Use suas toalhas mais de uma vez.
A contaminacao da água e uma das maiores ameacas para o arrecife de coral.
Por favor economize água !

Mergulhador e respirador
Quando mergulhamos e usamos respiradores sempre damos o exemplo. Somos os mais interessados na protecao do mundo submarino. Nos comportamos como hóspede quando: somente tocamos com os nossos olhos, inclusive quando tiramos fotos e usamos filmadoras, nao
tocamos nada nem molestamos a nenhum ser vivente e nos comportamos sempre como um
hóspede em baixo da água. Nosso equipamente sempre esta perfeitamente limpo, de maneira
que nenhum pedaco pode causar danos. Nosso código nos ensina a proteger esta paraíso e a
informar aos outros de nossas regras de conduta.
Mergulhador com respirador, seja um exemplo !

Princípios básicos
O governo das Malvinas reconhece que a protecao desta maravilha natural única e uma prioridade. Tem um código penal que dita os castigos para cada uma das ofensas mencionadas anteriormente. Por favor nao deixe que chegue a esse ponto. Ajude a manter essa maravilha natural que sao as Malvinas. Cada turista, cada habitante das Malvinas, cada animal e sobre tudo
as geracoes futuras lhe agradece.
Seja um representante lider dessas idéias. Fale com os turistas descuidados e explique porque
sua conduta esta incorreta. Se todos trabalharmos juntos poderemos alcancar nesta meta: preservar a maravilha natural que sao as Malvinas.

Esta associacao tem sido iniciada por membros www.protectthemaldives.de com a colaboracao
do governo das Malvinas. O conteudo e fotografias nao pertencem a ninguem direto de propriedade literaria e podem ser usados sem solicitar autorizacao prévia. Para maiores informacoes você pode visitar na internet e escrever a: info@protectthemaldives.de.
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Muito obrigado por sua colaboracao !
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