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EXONERAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
Este documento é-lhe disponibilizado única e exclusivamente com o propósito informacional
e não pode ser redistribuído fora do seu canal original sem o nosso consentimento. As
informações aqui contidas não são estáticas e podem ser alteradas. Como efetuamos
ajustes, este documento pode não conter toda as informações necessárias para tomar uma
decisão informada. Deve consultar os conselheiros profissionais e realizar as suas próprias
diligências e análise e avaliar qualquer investimento unicamente após ter tomado
semelhante tais diligências. Estas informações não substituem de modo algum a sua
própria diligência e análise independente e/ou profissional.

Este documento pode conter dados anteriores à sua publicação atual e após a sua
publicação pode já não estarem atualizados ou completos. Qualquer análise de
cenário é baseada em assunções acerca de valores de mercado futuros que
podem ser diferentes de tais premissas. Não é efetuado qualquer tipo de
representações ou garantia a respeito de qualquer performance ou retornos
futuros.

Qualquer pessoa que decida para levar a cabo qualquer ação a favor da
organização que apresentou estas informações compreende que o está a realizar
por sua própria livre vontade e só ela própria é responsável ou responsabilizada
pela legalidade dessas ações dentro duma qualquer jurisdição particular.
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AS PEDRAS AZUIS DE ATLANTIS EXCHANGE

1. QUEM SOMOS
Nós somos os mineiros que extraem as pedras. Nós somos os artesãos trabalhadores que
pulem e talham as pedras. Nós somos os distribuidores que levam as pedras para o mercado
geral. Durante muitos anos as nossas famílias têm estado na mesma linha de trabalho e,
agora é a nossa vez de continuar e encontrar um caminho melhor para o benefício de todas
as partes envolvidas, incluindo os clientes.

2. PORQUE SURGIMOS
Nós unimo-nos como um grupo (Associação de Mineiros, Associação de Artesãos, Canais de
Distribuição e Exportação, etc) sob uma mesma bandeira, o Projeto Atlantis Blues, para
autorregular e aditar medidas controlo positivo para melhorar as condições dentro da nossa
comunidade, a qual foi afetada negativamente por alguns problemas que haveremos abordar
dentro deste documento, e qual nós acreditamos que são a causa da falta de progresso em
todos os nossos meios de subsistência.
No nosso grupo encontrará advogados, mineiros, artesãos, distribuidores, biólogos,
contabilistas certificados, a Cooperativa de Serviços Larimar La Filipinas, a Cooperativa de
Bahoruco, a Associação Larimar Las Mercedes e muitas outras pessoas e entidades que
permanecerão por trás dos holofotes, mas mesmo assim contribuem imenso para o sucesso
deste projeto.
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3. OS NOSSOS ATIVOS REAIS
O Larimar é uma pectolite azul e é uma pedra semipreciosa extremamente rara. Ele só
pode ser encontrado somente num local em todo planeta: uma montanha, a qual
costumava estar numa área relativamente inacessível da província de Barahona da
República Dominicana. A primeira menção à pedra encontra-se num pedido para efetuar
extração mineira em Larimar em 1916. Contudo, foi só em 1974 que aquela pedra viu a luz
do dia.
Em 1974, o Norman Rilling, um membro do Corpo de Paz dos EUA, e Miguel Méndez, um
Dominicano, encontraram pedaços de Larimar à beira-mar. O nome Larimar foi criado por
Mendez, que combinou o primeiro nome da sua filha Larissa com a palavra em espanhol
Mar (mar).
Os habitantes locais da região e os seus ancestrais há muito que já conheciam esta pedra.
Houve teorias iniciais que achavam que aquele Larimar era produzido pelo mar, mas mais
tarde descobriu-se que era afinal um produto dos movimentos vulcânicos da Terra. As
lendas da ilha falavam que as pedras podiam ser apanhadas facilmente na praia, mas
houve um dia em que deixaram de haver pedras azuis Larimar. Os habitantes locais
exploraram o rio acima e encontram uma formação desta rocha que parecia ser a fonte
desta pedra azul. Esta lenda provou ser verdade, em 1974 Méndez e Rilling seguiriam rio
acima e encontrariam a fonte da pedra azul.
A maioria dos pequenos blocos de Larimar estão in situ, o que significa que eles existem no
mesmo lugar onde eles se formaram. Contudo, devido à erosão do solo algumas peças
soltaram-se e com a chuva desceram encostas das montanhas para os rios. Os rios
levaram-nas até ao mar das Caraíbas e é por isso que se encontram algumas peças à
beira-mar.
A pedra Larimar formou-se quando os gases quentes empurraram os minerais cristalizados
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pelos canais vulcânicos acima. Para extraí-la os mineiros necessitam identificar estes
canais e cavar bastante profundamente pelos velhos vulcões adentro. O uso mais popular
do Larimar é na joalharia, mas a predileção dos curandeiros naturais pela pedra aumenta
ainda mais a procura pela mesma.
Diz-se que o Larimar é uma pedra de cura que restabelece o corpo humano
particularmente na zona da garganta. Diz-se também que aumenta a capacidade de
discurso e comunicação e ajuda no processo de cura natural do corpo. Para além disto o
Larimar também é conhecido como a Pedra de Atlântida ou as Pedras Azuis da Atlântida,
devido a Edgar Cayce, o famoso profeta adormecido, que era um mestre espiritual que
vivia em Trinidad e Tobago e fundou muitos Centros de Ioga pelo mundo fora. Ele afirmava
que algumas ilhas dentro das Caraíbas incluindo a República Dominicana faziam parte do
continente da Atlântida perdido. E ele foi ainda mais longe ao afirmar que numa dessas
ilhas haveria uma pedra azul com poderes curativos, uma descrição que corresponde a
Larimar. Atualmente, existem milhares de pessoas, naturalistas e pessoas que praticam a
cura alternativa e métodos holísticos, que utilizam o Larimar para ajudar a reforçar os
processos de cura.
A bela cor azul do Larimar é frequentemente considerada como a incorporação da bela cor
azul do mar e céu das Caraíbas. A sua origem e aspeto são meramente dois pequenos
atributos que estão a ajudar a espalhar a febre de Larimar pelo mundo inteiro.

4. REDE STELLAR – O NOSSO LAR
DIGITAL
A rede Stellar será o nosso lar. Para saber mais acerca de Stellar por favor visita este link.
Stellar é a plataforma aberto para a criar produtos e aplicações financeiros e conectá-los
ao mundo.
Após muita pesquisa, decidimos que Stellar seria a plataforma digital perfeita para o
lançamento dos nossos tokens devido à sua reputação e rede segura. Ao contrário de
muitos dos seus concorrentes, tem uma infraestrutura preparada para lidar com
questões de escalabilidade problemas e a um preço por transação bastante atrativo.
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5. O NOSSO TOKEN DIGITAL
Atlantis Blue Digital Token ou ABDT para abreviar, é o nome do nosso token/moeda digital.
Refletimos bastante no número de moedas que deveríamos criar e após inúmeras
discussões o grupo concordou que seria melhor dar o controlo da maioria ao mercado
livre o mais rápido possível. Este é o motivo porque estamos a vender 75% dos tokens
durante a fase inicial da ICO (Oferta Inicial de Moedas).
A moeda está decomposta conforme o seguinte:
Nr. total de tokens

400.000.000

Nr. de tokens a serem vendidos durante a 1ª ICO

300,000,000

1 TOKEN = 1 GRAMA DE LARIMAR de GRAU em *MÉDIA* (AA+)
Falamos do Grau Médio de Larimar porque, tal como outras pedras semipreciosas, tem classificações diferentes. AAA+ é o grau mais
elevado e A representa o grau mais baixo (AAA+, AAA, AA+, AA, A).

Para proteger os detentores de Atlantis Blue Digital Token, as futuras ofertas de moedas
nunca serão vendidas um desconto. O preço de venda será sempre o preço estabelecido
de mercado naquela altura.

6. MISSÃO
A nossa missão principal e acima de tudo é criar valor para os detentores do nosso token.
Em segundo lugar, o nosso objetivo é ter a certeza de que aqueles que trabalham mais
recebem uma parcela justa das receitas que essa economia gera.
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7. PROBLEMA
Conforme o Larimar se torna cada vez mais popular surgem cada vez mais os velhos
problemas antiéticos, aquela praga que flagela a indústria de extração mineira de pedras
preciosas e semipreciosas. Os problemas da proliferação das falsas pedras azuis
(Larimar) e da exportação ilegal das pedras semipreciosas a preços discrepantes dentro
do mercado internacional é o que pretendemos solucionar rapidamente.

8. SOLUÇÃO
Após a ICO dos Atlantis Blue Digital Tokens poderemos concretizar inúmeras coisas.
A primeira coisa é construir e pôr a funcionar o Armazém AB (Armazém Atlantis Blue) que
vai ser o único ponto de receção das pedras para as minas. Isto irá garantir que não há
fugas para o mercado negro e impedir a exportação ilegal e contrabando de pedras em
bruto. As pedras serão levadas para lá e lá serão pesadas e classificadas antes de
seguirem para a sua próxima jornada, para o campo de artesãos. Não será efetuada
absolutamente nenhuma venda neste local.
O segundo passo que tomaremos é construir o Campo de Artesãos. Este será o único
ponto de legalização das pedras através do corte e polimento (é ilegal vender as pedras
em bruto). Após este processo, as pedras poderão ser vendidas e distribuídas legalmente
internacionalmente. Isto assegurará que a Associação de Trabalhadores Artesãos
obtenha segurança no seu emprego, já que as pedras devem passar por esta fase antes
eles de serem vendidas. Será aqui que a maioria das pedras será armazenada.
O passo final que vamos dar é construir o Atlantis Blue Exchange. Este será o único ponto
de distribuição para o mercado local e internacional. Para além da organização que vai
gerar no nosso setor, um dos benefícios mais importantes é que a nossa comunidade vai
finalmente estar na primeira linha das atividades de pagamento, assegurando, portanto,
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que os mineiros obtêm uma justa parte da receita gerada pela venda das pedras e tokens.
O Atlantis Blue Exchange também servirá como registo único de revendedores
autorizados. Os clientes poderão verificar os sites dos revendedores para verificar se são
um revendedor autorizado da Atlantis Blue. Este selo vai ter um link de ligação registo do
nosso website registro e confirmará o estatuto de revendedor.
Acreditam que podemos concretizar todas as tarefas acima dentro de três meses após a
conclusão da ICO.

9. DINÂMICA DA NOSSA ECONOMIA
A aquisição de pedras azuis mais do que triplicou nos últimos dois anos. Obviamente, isto
causou uma valorização do preço no mercado internacional. Embora seja comum que a
forma física dum ativo determine o preço da sua forma digital, decidimos reverter esta
tendência e deixar que a forma digital do ativo dite o valor do ativo físico. Um dos motivos
para tomarmos esta decisão, é que nós prevemos que a aquisição digital do Larimar vai
representar 90% do mercado e assim sendo, é prudente para ter o maior mercado a decidir
o seu preço.
Quando alguém adquire os Atlantis Blue Digital Tokens, na sua essência está a adquirir 1
grama de Larimar em bruto. Este grama passará das minas para o Armazém de Atlantis
Blue, e depois para o Campo de Artesãos AB e finalmente para a Atlantis Blue Exchange.
Se um detentor dum token decidir trocar os seus tokens por pedras azuis há duas maneiras
de o fazer:
1.

O detentor do token envia o seu pedido a AB Exchange e transfere o montante dos
tokens que ele ou gostava de trocar.
(2) O AB Exchange vai então deduzir 18% do valor total dos tokens. Isto
representa os impostos de vendas que devem ser tributados para o Governo
Dominicano e depois será enviado o valor remanescente em Larimar. Também é
importante saber que as despesas de envio serão deduzidas do valor total dos
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2.

3.

tokens, assim como qualquer seguro que o cliente desejar adicionar ao envio.
O detentor do token aparece em pessoa na AB Exchange na República
Dominicana, e depois transfere-nos os seus tokens, e prosseguiremos continuar o
processo conforme o descrito no ponto (2) do passo um acima.
Os tokens que são trocados por pedras azuis da Atlantis serão segregados para
efeitos de contabilidade fins e nunca serão reeditados ou revendidos novamente.

Haverá uma taxa de custos administrativos de 8% quando a troca é efetuada remotamente
e uma taxa de 6% quando a troca é efetuada fisicamente. Este custo é utilizado para as
despesas de manutenção da Atlantis Blue Exchange.

10.

CONCLUSÃO

O mercado do Larimar já é uma indústria de vários milhões de dólares e com o seu apoio
ao bem baseado em tokens, não só acreditamos que aquele a valor e o seu apreço irá
aumentar, como também irá ajudar a garantir que aqueles no ponto de origem deste
ecossistema inteira obtêm uma recompensa de parte igual.
As atividades de extração mineira deste projeto têm estado ativas desde 1971. Graças à
tecnologia gerada pela comunidade de criptomoedas, agora temos a possibilidade de
melhorar em muito estas atividades e corrigir os problemas que as têm impedido de
desenvolver mais.
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