
Magda Havas demonstra como o WiFi conecta a Internet no seu computador portátil, iPhone e iPad 

através de radiação de microondas. Também revela como as estações rádio-base Wi-Fi, telefones 

portáteis e monitores do bebé irradiam constantemente radiação de microondas. O governo suíço 

sente que todos estes dispositivos têm o potencial para fazer um grande dano, se usados 

incorrectamente e alerta os seus cidadãos.

Este é um link para a página web que tem informação adicional.

http://www.magdahavas.com/2010/10/20/free-internet-access-in-swiss-schools-no-wifi/

Baixar as patentes e estudos relacionados em PDF que são mencionados neste vídeo -

http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-

content/uploads/2010/10/WiFi_Supporting_Material.pdf

Enquanto o resto do mundo se apressa a avançar com a revolução wireless (sem fios), a Suíça - o 

país que inventou a World Wide Web – e o maior provedor de telecomunicações - SWISSCOM que 

é (52%) propriedade do governo suíço – decidiu ligar a escola pública com fio, usando fibra óptica 

e GRATUITAMENTE!

Mas há um problema - as escolas devem usar LAN - redes de área local. Especificamente, o pedido 

de registo da Swisscom documenta que as escolas pagam os cabos internos e ligam os aparelhos 

(PC, impressora) através de um Ethernet LAN/10BaseT/RJ45, que depois se conecta a um router 

CISCO da Swisscom, no local. É daí que a Swisscom, traz a conexão em fibra óptica até escola.

A maioria das escolas nos  Estados Unidos da América estão a optar a rede local WiFI sem fios 

(WLAN) que permite aos computadores e portáteis conectarem-se entre si, sem fios. Mas o governo 

suíço prefere - LAN - redes com fio que não emitem radiação de microondas. Por exemplo, no seu 

site de saúde pública, eles alertam especificamente sobre os perigos do WiFi:

"Usar apenas o seu WLAN (WiFi), quando você precisar dele. Com os portáteis, em particular, é 

uma boa ideia desligar mesmo o WLAN (WiFi) pois de outro modo, ele vai continuar repetidamente 

ligar-se a uma rede, produzindo radiação desnecessária … precaução deve ser aconselhada 

primariamente sempre que se usar aparelhos junto ao corpo, como por exemplo, os portáteis, PDA's 

e auscultadores sem fios”. 
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