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Apelo Internacional
Stop 5ª geração de telecomunicações

www.5gspaceappeal.org/ | PT: https://tinyurl.com/PTstop5G

Pela sua saúde, privacidade e segurança

O 5G é qualitativa e quantitativamente diferente do 4G. A implantação do 5G constitui um 
experimento sobre a humanidade e o meio ambiente, pelo que é definido como um crime 
sob o direito internacional. Vários acordos internacionais estão a ser violados na sua cara.

As células de 5G são compostas de milhares de pequenas antenas que enviam feixes em 
tudo similares a raios laser (700MHz onda portadora + frequências até ao redor de 100GHz).

O que pensaria se durante todo o dia lhe apontassem armas à cabeça? O que pensará de 
ser atingido por milhares de feixes/segundo na cabeça e em todo o corpo? O 5G resultará 
numa massiva, inescapável e involuntária exposição a estes feixes penetrantes e 
biologicamente lesivos. As seguradores recusam-se a segurar estes riscos. Você arrisca? 
 
Há ciência que baste para travar esta loucura, mas será que haverá vontade política para 
travar a negligência e a fome de poder do Estado? E na hora de pagar os custos, a nação 
pode implodir, e com isso a sua ordem jurídica e a nossa liberdade.

Tem o seu telemóvel na mão porque os reguladores excluíram deliberadamente as provas 
científicas de dano. Sabia que a exposição a microondas tem efeitos agudos e crónicos, ex. 
eleva a taxa de açúcar no sangue? Porque acha que (de quando em vez) há notícias 
avisando de uma pandemia futura de diabetes, cancro e demências?

Os planos 5G ameaçam provocar efeitos sérios e irreversíveis nos seres humanos e danos 
permanentes a todos os ecossistemas da Terra. A hipótese térmica está obsoleta, e novos 
padrões de segurança são necessários. Somos fruto de uma atmosfera terrestre que filtra 
naturalmente a faixa de radiação microondas, alterar isso é imprudente e perigoso.

Os governos mundiais estão a falhar no seu dever de cuidar das populações que governam. 

Antenas de feixes devem ser proibidas na Terra e no Espaço.
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