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Tutorial
O Lagbaye Lyika é um sistema online de auto- cartografia tático ancestral que pode ajudar você e a
sua comunidade a denunciar situações de violência que pode acontecer na rua onde você reside ou
transita, no seu local de trabalho ou de lazer e tomar medidas preventivas, alertando as pessoas e
organizações afins as temáticas, realizando o controle social e transparência dos atos de atrocidades
para com os povos e comundades tradicionais e matriz africana, com maior atenção ao genocídio da
juventude negra
Dentre essas medidas, estamos lhe oferecendo um sistema para que você possa de forma muito
simples enviar relatos usando seu computador ou smartphone (celular).
Por favor só adicione informações úteis, evite fazer testes.
A qualidade da informação do seu relatório é essencial para a segurança das pessoas e maior
eficiência e eficácia desse sistema. Note que o seu relato pode ser usado para os divulgar também
áreas de risco ou sujeitas a algum tipo de dano a comunidade ou pessoas em todo o país, e não
apenas daqueles locais que você frequenta com mais assiduidade.
Como enviar relatos para o Mapa Lagbaye Lyika usando um computador
1. Abra o link https://juventudeativa.crowdmap.com; [3]
2. Clique no botão (ao lado do banner) “Enviar Relato” (parte superior direita da tela);
3. Preencha os campos com seu relato. Por favor seja eficiente e objetivo! Lembre-se que a
segurança das pessoas agora depende de você;
4. Coloque o endereço correto e dê "zoom-in" para ter certeza que o ponto está no lugar certo. A
precisão das informações no mapa é o muito importante nesta ferramenta, do contrário, pessoas
podem sofrer danos ou perdas ou informações históricas podem ficarem incorretas;
Como enviar relatos para o Mapa Colaborativo usando um smartphone (celular)
Instale no seu smartphone: clique aqui para iPhone [4] ou clique aqui para Android [5].
Após instalar, siga os passos abaixo para configurar o sistema no seu smartphone (celular):
1. Abra o app Ushahidi e espere ele sincronizar. A primeira vez deve demorar uns 3 minutos.
Aguarde!;
2. Clique no botão “+” do canto inferior direito para adicionar um novo mapa;
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3. Coloque um nome qualquer, tipo: Mapa de Risco (ou outro de sua preferência);
4. Coloque a URL: https://juventudeativa.crowdmap.com; [3]
5. Ao abrir o mapa, você pode enviar seu relato clicando no ícone de câmera na parte inferior da
tela, funciona de maneira semelhante ao famoso Instagram, mas você pode contribuir com foto,
texto e vídeo.
Contamos com a sua colaboração! Muito Obrigado!
O Mapa Lagbaye Lyika customizado sob a Plataforma Ushahidi [6] é uma iniciativa voluntária de Mil
Onilètó Alagbede, criador do projeto Família Black Panthers de Taekwondo, projeto sem fim lucrativo
que desde 2008 tem acolhido jovens e crianças do bairro do João Paulo e entorno, na cidade de São
Luiz do Maranhão. É defensor das causas de Direitos dos Povos e comunidades tradicionais de
terreiros e Matriz africana, quilombos Rurais e Urbanos, periferias e etc. Luta pela vida dos jovens
negros e de terreiros e combate o genocídio da população negra e em especial da juventude preta.
Fundados da Articulação Kizomba Nacional de juventude de terreiro, que luta pela vida dos jovens
negros e terreiros, na preservação e salvaguarda dos conhecimentos e praticas sagradas
tradicionais.
Entusiasta dos softwares livre, Gnu Linux, defensor da democratização dos territórios digitais e
busca otimizar a apropriação tecnológica do seu povo.
Dê o seu ALERTA! Suba a bordo em https://juventudeativa.crowdmap.com [7]
URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 22:20):
https://www.corais.org/becodacotacultural/node/89606
Links:
[1] https://www.corais.org/becodacotacultural/user/3703
[2] https://www.corais.org/becodacotacultural/node/89606
[3] https://juventudeativa.crowdmap.com;
[4] http://download.ushahidi.com/track_download.php?download=ios
[5] http://download.ushahidi.com/track_download.php?download=android
[6] http://www.ushahidi.com
[7] http://arcadenoe.eco.br
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