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comecar a semear!

´ pode
Agora voce ja
^

Liberdade nunca é a liberdade de oprimir a outras.
Se algo te ofender, procure uma das responsáveis
pela Fuxico. Ela vai poder avaliar e retirar esse
conteúdo da Sementeira.

http://redeautonomafeminista.org/fuxico

@vedetas @perifericas @kefir

Tecnologia livre e feminista
A fuxico foi criada para respeitar sua privacidade.
Ela não precisa de senha para acessar porque não
guarda nenhuma informação sobre os dispositivos
conectados. Nadinha mesmo. Tudo que você
escrever ou trocar aqui será totalmente anônimo a
não ser que você escolha se identificar.
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É seguro usar a Fuxico?
O que é a Fuxico?
É um dispositivo móvel autônomo de troca e
colaboração, feito para conectar pessoas
presentes em um mesmo espaço físico.
A Fuxico cria uma rede sem fio fora da internet
para troca de conteúdos digitais como imagens,
vídeos, áudios, documentos, sala de bate-papo e
rodas de conversa. Tudo em tempo real e de
forma totalmente anônima.

Um cantinho digital seguro para
~
colaboracao entre mulheres.

Clique no nome do arquivo enviado para ter
acesso a ele.

Como conectar-se
1. Procure pelo Wi-fi da Fuxico no seu
dispositivo.

FUXICO - Rede livre feminista
2. Conecte-se à Fuxico. É uma rede sem senha;
3. Abra o seu navegador;
4. Digite na barra de endereços:

http://fuxico.lan
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A Sementeira conta ainda com mais uma
funcionalidade. Um chat exclusivo para as
usuárias da Fuxico, que também pode ser usado
de forma completamente anônima.

Essa é a ferramenta que você irá usar para
compartilhar diversos materiais com outras
usuárias da Fuxico.

Agora que você já se conectou à rede e abriu a
página inicial da Fuxico, essas são algumas das
coisas que você pode encontrar nela:

Como usar a Sementeira

Página Inicial da Fuxico

Chat da Sementeira

Guia de segurança
Documento completo da guia de segurança
feminista pra você baixar e ler no seu
dispositivo.

Você já está conectada na Fuxico.

Redes Autônomas Feministas
Site completo para saber mais sobre o tema.
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! Pode ser necessário desabilitar
a sua conexão de dados (3G/4G)
do celular para evitar conflitos
com a conexão da Fuxico.
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Na caixa de envio, selecione o arquivos desejado
no seu dispositivo e aperte o botão Send.

Sementeira

Ferramenta livre de troca de arquivos e
conhecimento anônima.

Pitacos
Alguns materiais que separamos para você.

Pronto!
vistas, hackers
,
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A Fuxico pode ser
s
,a
usada para colaboração entre
mulheres em qualquer espaço, seja
para trocar material ou receber
perguntas e discussões.

Professora
s
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Caso isso não aconteça, clique com o botão
direito, ou mantenha pressionado no celular, e
clique em 'Salvar como' ou 'Salvar link como'.
Dependendo do tipo de arquivo e dispositivo,
apenas clicar sobre o arquivo irá iniciar o
download automático do mesmo.

Nada na fuxico é criptografado ou protegido por
senha. Isso quer dizer que qualquer pessoa que
estiver próxima da fuxico pode acessar os arquivos
enviados. Não envie nada que contenha informações pessoais ou confidenciais sem criptografar
antes usando outros programas. A Guia de segurança aqui dentro pode te ensinar tudo sobre isso.

Consentimento
Na tela seguinte você verá todos os arquivos
presentes na Fuxico.
Veja os arquivos enviados ->
Para ter acesso à lista de arquivos clique no link:

Acessando e baixando arquivos

Sobre a Fuxico
Entenda melhor o projeto, aprenda a fazer ou
personalizar a sua própria Fuxico.
3

2

Compartilhe arquivos de áudio, texto, vídeo ou
imagens. Facilite a indentificação do arquivo
nomeando sobre o que se trata.
Ex: [IMG]_mapa_do_tesouro.pdf
[DOC]_livro_bafonico_feminista.pdf
[AUDIO]_entrevista_marialab.mp3
[IMG]_oficina_fuxico.jpg
[VIDEO]_nyancat_banho.mpeg
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