
Apelo Internacional 
Vamos parar o 5G! 

 
• As empresas de telecomunicações de todo o 
mundo, com o apoio dos governos, estão 
preparadas nos próximos dois anos para 
implantar a última geração de serviços sem fio - 
5G. 
• As redes transmitem dados 100 vezes mais 
rápido usando ondas de radiação com 
frequências ultraelevadas (22-100 GHz ou 

mais). 
• Estas frequências tendem a propagar-se melhor em linhas estreitas e rectas e não 

conseguem atravessar obstáculos físicos com tanta facilidade.  
• As árvores que interferirem com o sinal poderão ter que ser cortadas por lei. 

Entretanto os pardais já estão quase desaparecidos das cidades, as abelhas 
estão em colapso e as radiações de microondas podem ser uma das causas. 

• A nova rede exigirá milhares de novas torres de 'pequenas células' 
implantadas a cada 100 metros. 

• A evidência de que a radiação de radiofrequência (RF) é prejudicial à vida já é 
esmagadora. As seguradoras recusam-se a segurar estes riscos. Você arrisca? 

• Não foram testados os efeitos biológicos das ondas milimétricas utilizadas no 5G e, 
introduzi-las constitui uma experiência a nível global que viola o "Código de 
Nuremberga".  

• O que pensaria se durante todo o dia lhe apontassem armas à cabeça? O que pensará 
de ser atingido por milhares de feixes por segundo na cabeça e em 
todo o corpo? O 5G resultará numa massiva, inescapável e involuntária exposição a 
estes feixes. 

• O nosso DNA está a sofrer danos que se vão repercutir nos nossos filhos e 
nos filhos deles e assim por diante. Estamos a condenar a futura geração de todas as 
crianças deste planeta. O cancro disparou. Veja os estudos sobre DNA no link em 
baixo. 

 
Se os planos do sector de telecomunicações para o 5G se concretizarem, nenhuma pessoa, nenhum animal, 
nenhum pássaro, nenhum insecto e nenhuma planta na Terra será capaz de evitar a exposição, 24 horas por dia 
a níveis de radiação que são dezenas a centenas de vezes maiores do que o que existe hoje (e que é de triliões 
de vezes acima da radiação natural), sem nenhuma possibilidade de escapar, esteja onde estiver no planeta. 
Esses planos da 5G ameaçam provocar efeitos sérios e irreversíveis nos seres humanos e danos permanentes a 
todos os ecossistemas da Terra. 
Não estamos em democracia quando uma indústria de biliões de euros força isto na população! Resista a este 
crime contra a humanidade! 
 

Moppe -	Movimento Prevenção Da Poluição Eletromagnética: electrosmogportugal.weebly.com/ 
 

Referências que fundamentam as afirmações neste apelo: tinyurl.com/5g-panfleto 



 
Referências 
 
Abelhas 
Google: colapso das abelhas 
Ver também Estudos científicos, lista condensada - 4 estudos 
 
Favre 2011 telemóveis ativos têm um impacto dramático sobre o comportamento das 

abelhas, induzindo o som sibilante das abelhas operárias   
Korall 1988 disparos de campos magnéticos artificiais causaram mudanças na 

capacidade de orientação das abelhas 
Sharma 2010 declínio significativo (p <0,05) na força da colónia e na taxa de produção de 

ovos da rainha  
Kirschvink 1997 a sensibilidade do sistema de magnetorecepção das abelhas diminui 

rapidamente com o aumento da frequência 
 
 
Árvores 
Nova Zelândia: Juiz diz que proprietário pode ser obrigado a cortar árvores se estas infererirem com o 
wi-fi do vizinho. 
https://www.emfacts.com/2018/09/implications-for-5g-property-owner-can-be-forced-to-cut-trees-if-
they-interfere-with-wi-fi/  
 
 
Cancro 
Estamos a cozinhar a nossa população no micro-ondas, enquanto nos perguntamos porque é que o 
cancro está a disparar 
ver Estudos científicos, lista condensada - 153 estudos 
Concentrações de cancro à volta das antenas de telemóveis: http://saude.acordem.com/menu/1/37655//  
Lyon, França, 31 de maio de 2011 - A OMS / Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) 
classificou os campos eletromagnéticos de radiofrequência como possivelmente carcinogênicos para 
humanos (Grupo 2B), com base no aumento do risco de glioma, um tipo maligno de cancro cerebral, 
associado ao uso de telefones celulares. 
 
 
DNA 
ver Estudos científicos, lista condensada - 96 estudos 
 
 
Estudos, falta de 

The Truth About 5G (Legendado em Português com Acordo Ortográfico) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZLUCTEpimTQ 
min. 03:00  

Eles tendem a propagar-se melhor em linhas estreitas e retas e não conseguem atravessar obstáculos 
físicos com tanta facilidade. Mas engenheiros brilhantes desenvolveram novas antenas que conseguem 
dirigir e ampliar os sinais e para que isto funcione, a expansão da 5G vai ser muito intensiva em 
infraestrutura, e exigirá a implantação em massa de pequenas células. Estou confiante de que estas 
ações levarão a um conjunto de antecipados usos inovadores e gerarão dezenas de milhares de 
milhões de dólares em atividade económica, E ISSO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE! 
Porque significa que as companhias dos EUA serão as primeiras a posicionarem-se e é por isso que a 
5G é uma prioridade nacional e não atrapalhem o desenvolvimento tecnológico. Ao contrário de outros 
países, não acreditamos em gastar os próximos dois anos, a estudar como a 5G deverá ser, ou como 
deverá operar, o futuro tem uma forma de se inventar a si próprio. Libertar os inovadores é preferível a 
esperar que comités e reguladores definam o futuro. Não vamos esperar pelas normas. Já estamos a 
ver a indústria a preparar-se para agarrar esta oportunidade, 
 



 
5G APOCALYPSE - THE EXTINCTION EVENT   
https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY 
23:22 Blumenthal 

 
 
Estudos científicos 
lista condensada: http://saude.acordem.com/menu/1/37351// - 704 estudos 
 
 
FCC (Entidade reguladora EUA) 
O lóbi das telecomunicações só nos EUA gasta USD 100 milhões para influenciar o Congresso e são 
muito bons a fabricar dúvida sobre os riscos que esta tecnologia acarreta.  
Tom Wheeler, diretor da FCC (entidade reguladora), foi um representante do grupo de pressão da 
indústria "sem fio" durante 14 anos e foi colocado neste lugar pelo Presidente Obama depois de ter 
angariado mais de USD 500.000 para a reeleição deste último. Obama tinha dito que não haveria 
lobistas na sua administração... 
https://www.theguardian.com/world/2013/may/01/obama-tom-wheeler-fcc  
 
 
Nuremberga, Código de 
Os dez princípios do Código de Nuremberg 

1. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa 
envolvida deve ser legalmente capacitada para dar o seu consentimento; tal pessoa deve exercer o seu 
direito livre de escolha, sem intervenção de qualquer desses elementos: força, fraude, mentira, coação, 
astúcia ou outra forma de restrição ou coerção posterior; e deve ter conhecimento e compreensão 
suficientes do assunto em questão para tomar sua decisão. Esse último aspecto requer que sejam 
explicadas à pessoa a natureza, duração e propósito do experimento; os métodos que o conduzirão; as 
inconveniências e riscos esperados; os eventuais efeitos que o experimento possa ter sobre a saúde do 
participante. O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento recaem sobre o 
pesquisador que inicia, dirige ou gerencia o experimento. São deveres e responsabilidades que não 
podem ser delegados a outrem impunemente. 

2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, os quais não 
possam ser buscados por outros métodos de estudo, e não devem ser feitos casuística e 
desnecessariamente. 

3. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação animal e no conhecimento da 
evolução da doença ou outros problemas em estudo, e os resultados conhecidos previamente devem 
justificar a experimentação. 

4. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, 
físicos ou mentais. 

5. Nenhum experimento deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível 
morte ou invalidez permanente; exceto, talvez, no caso de o próprio médico pesquisador se submeter 
ao experimento. 

6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema que o 
pesquisador se propõe resolver. 

7. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer 
possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. 

8. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Deve ser 
exigido o maior grau possível de cuidado e habilidade, em todos os estágios, daqueles que conduzem e 
gerenciam o experimento. 

9. Durante o curso do experimento, o participante deve ter plena liberdade de se retirar, caso ele 
sinta que há possibilidade de algum dano com a sua continuidade. 

10. Durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender os 
procedimentos em qualquer estágio, se ele tiver razoáveis motivos para acreditar que a continuação do 
experimento causará provável dano, invalidez ou morte para o participante. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Nuremberg 



 
 
 
Pardais/pássaros 
ver Estudos científicos, lista condensada - 14 estudos 
 
 
Petição, assine a 
https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual  
 
 
Que fazer? 

resista a este crime contra a humanidade!  
informe-se 
assine a petição 
dissemine esta informação e o apelo 
fale com os políticos, informe-os, a maioria desconhece o que se passa 
tire partido da sua esfera de influência, fale com amigos, médicos, advogados, cientistas, etc  
contate-nos 
junte-se a nós  
ajude-nos financeiramente, temos custos com advogados, deslocações, horas investidas nesta 
questão 
etc., etc. 

 
 
Sangue 
5G APOCALYPSE - THE EXTINCTION EVENT   
https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY 
29:00 Dr. Springhob 
 
 
Seguradoras não cobrem o risco das radiações eletromagnéticas 
The Truth About 5G (Legendado em Português com Acordo Ortográfico) 
http://acordem.com/blog/33007//  
min. 35:51  
 
 
 


