PLACA PARA OS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
(1,5 cm altura x 0,90 cm largura, versão português, inglês e espanhol)
ATENÇÃO, SEJA UM TURISTA LEGAL!
QUEM AMA A NATUREZA CUIDA.
- Quer aprender mais sobre os animais silvestres? Observe-os livres na natureza;
- Mantenha uma distância mínima e segura dos animais silvestres para não estressá-los e evitar acidentes;
- Não toque nos animais silvestres, mantenha uma distância segura e respeite a natureza do animal;
- Os animais silvestres livres na natureza jamais devem ser utilizados como acessório para selfies;
- Você pode transmitir doenças aos animais silvestres e provocar graves danos as espécies (zoonoses);
- Não termine sua viagem antes do tempo. Os animais silvestres podem lhe transmitir doenças, quando manejados;
- Não alimente os animais silvestres para atraí-los ou manipulá-los, além de desnecessário é arriscado;
- Os animais silvestres são importantes dispersores de sementes, evite alimentá-los para não empobrecermos nossas matas, pois deixam de se alimentar
na natureza;
- Estas regras simples, evitam a aplicação de multa a você e ao empreendimento (arts. 29 e 32 da Lei n° 6.514/1998 – Lei de crimes ambientais).

INGLÊS

ESPANHOL

ATTENTION! BE A LEGAL TOURIST!
WHO LOVES NATURE, CARES.

¡ATENCIÓN, SÉ UN BUEN TURISTA!
QUIEN AMA LA NATURALEZA CUIDA.

- Want to learn more about wild animals? Watch them free in nature;
- Keep a minimum and safe distance from wild animals to avoid stress
and accidents;
- Do not touch wild animals, keep a safe distance and respect their natural
conditions;
- Wild animals in the wild should never be used as an accessory for
‘selfies’;
- Attention! You can transmit diseases to wild animals and cause serious
damage to them;
- Do not shorten your trip. Wild animals can transmit diseases to you when
handled;
- Do not feed wild animals to attract or manipulate them, it is unnecessary
and risky;
- Wild animals are important seed dispersers, so avoid feeding them. It can
impoverish our forests, and change their eating habits;

- ¿Quieres aprender más sobre los animales salvajes? Míralos libres en la
naturaleza;
- Mantenga una distancia mínima y segura de los animales salvajes para evitar
el estrés y los accidentes;
- No toque animales salvajes, mantenga una distancia segura y respete sus
condiciones naturales;
- Los animales salvajes en la naturaleza nunca deben usarse como un accesorio
para "selfies";
- ¡Atención! Usted puede transmitir enfermedades a los animales salvajes y
causarles graves daños;
- No acortes tu viaje. Los animales salvajes pueden transmitirte enfermedades
cuando se los maneja;
- No alimente a los animales salvajes para atraerlos o manipularlos, es
innecesario y arriesgado;
- Los animales salvajes son importantes dispersores de semillas, así que evite
- These simple rules prevent you and your business from being fined alimentarlos. Puede empobrecer nuestros bosques y cambiar sus hábitos
(Articles 29 and 32 of the Law No. 6.514 / 1998 - Environmental alimenticios;
- Estas reglas simples evitan que usted y su empresa sean multados (Artículos
Crimes Law).
29 y 32 de la Ley N ° 6.514 / 1998 - Ley de Delitos Ambientales).

