
ITALIA GREVE AO WIRELESS (ao Sem Fios)

Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e Ambientale introduz a 1ª GREVE AO

SMARTPHONE que na realidade seria melhor dita, como uma greve ao wireless.

Terá lugar em Itália, a começar no próximo dia 1 de Junho de 2019, repetida no primeiro dia de 

cada mês. A ideia foi lançada durante uma conferência do biólogo e investigador Fiorenzo 

Marinelli, Conselho Nacional de Investigação, em Bolonha:

• http://www.infoamica.it/amica-aderisce-allo-sciopero-del-cellulare/ 

 

O programa é manter todos os dispositivos sem fio (telemóveis e Wi-Fi) desligados por 24 horas a 

cada primeiro dia do mês. A ideia é manter os smartphones desligados e/ou no modo aéreo, e 

desligar a conexão Wi-Fi dos routers (WLAN), deixando apenas a conexão de cabo activa (LAN).

Os objectivos são:

1. Demonstrar que as comunicações sem fio podem ser substituídas por comunicações por 

cabo, que são mais eficazes do ponto de vista da conexão e sem riscos para a saúde;

2. Solicitar ao governo que adopte imediatamente um limite de segurança mais rigoroso para 

radiofrequência (igual ou menor que 0,6V/m) tanto para antenas fixas quanto para 

dispositivos móveis;

3. Pedir ao sector de telecomunicações que não use crianças e mulheres grávidas em 

anúncios;

4. Relembrar a todos os que usam um telemóvel que este representa riscos para a saúde, não 

só para quem o utiliza, mas também para aqueles que o rodeiam e, sobretudo, para as 

pessoas próximas às torres repetidoras (que têm o direito de ter pelo menos um dia por 

mês sem serem irradiados);

5. Aumentar a consciencialização sobre os riscos para o meio ambiente - flora e fauna - do uso

da radiação de radiofrequência, com particular referência para as aves passeriformes, 

árvores e pequenos mamíferos.

6. O smartphone pode causar dependência psicológica, por isso a greve oferece a 

oportunidade de provar a si mesmo que você não é uma vítima.

7. Stop 5G.

Imagine-se o impacto de uma vez por mês a irradiação ser relevantemente diminuída, talvez

muita gente pudesse verificar a diferença, e de como se sentiria melhor nesse dia!
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