clube de parceria reconstruir

Nossa história
Tudo começou há 8 anos, quando a mãe de um dos
diretores da Reconstruir, portadora da doença de
Parkinson, chegou em um estágio avançado da doença.
Nesse momento o seu filho decidiu fazer o uso da cannabis
pois ela já não suportava mais a dor, e em questões de
segundos sua vida e de toda família mudou. Após alguns
meses a cannabis se tornou o único tratamento, deixando
de lado só remédios convencionais.
A Associação Reconstruir Cannabis iniciou suas
atividades em 2017 e atualmente aguarda uma autorização
judicial para retomar esse projeto. E assim poder trazer
saúde e qualidade de vida à vários pacientes com todas as
patologias aprovadas no uso da cannabis. Levando assim a
planta de volta à sociedade, de forma segura e saudável.
O primeiro remédio à base de cannabis, Mevatyl, já
aprovado no Brasil chegou em 2018 autorizado pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e chegando
custar R$ 2.800. Esse medicamento contém THC e CBD.
Um dos nossos objetivos é fornecer esse fitoterápico a um
valor justo, além de poder beneficiar famílias carentes e
fomentar a pesquisa nacional, pois já contamos com uma
parceria consolidada com a UFRN e Instituto do Cérebro.

depoimentos
Conheci a Reconstruir e através dela obtive suporte tanto médico quanto jurídico. Sou muito grato à
todos pois foi através de uma consulta pela associação que obtive meu diagnóstico, prescrição médica
e acompanhamento do meu tratamento.
Cassiano Lamartine

O ano de 2017 começou feliz e alegre e se tornou um dos mais difíceis da minha vida. A descoberta do
câncer de mama que acometeu a minha mãe. E a partir daí começa a saga de achar uma forma de cura
e tratamento foi quando eu conheci a Associação Reconstruir Cannabis Medicinal e seu acolhimento,
tirando as dúvidas e o mundo de possibilidade se abriu, minha mãe iniciou o uso do óleo de THC e CBD
minha mãe pode ter suas dores cessadas e qualidade de vida e por isso eu serei eternamente grata a
Vanessa Soares
Reconstruir Cannabis.

Sofro a oito anos de neuralgia do trigêmeo. As crises acontecia todos os dias,e tomava medicações
fortissimas todos os dia,incluindo morfina associada com os anticorrosivo,e ainda não era o suficiente,
após fazer uso do canabidiol, as crises diminuíram muito,passei a ter crise a aproximadamente de 15 em
15 dias,e algumas vezes uma por mês,com isso foi reduzido as medicações,e estou conseguindo sair
mas de casa,mim sinto voltando a reviver novamente.
Diene Gimes

SERVIçOS oferecidos pela reconstruir
Acolhimento
Encaminhamento para
profissionais prescritores
Cursos de cultivo e extração
Suporte jurídico para habeas
corpus de cultivo
Importação de CBD (canabidiol)

Atualmente a Associação Reconstruir Cannabis Medicinal
teve suas operações de culivo e produção de óleo à base de cannabis parados,
por uma sentença negada na 4ª vara federal.
No momento estamos recorrendo com o processo no STJ.

condição dos pacientes associados
Autismo/epilepsia
Dor Crônica
Diversos
ansiedade/depressão
alzheimer
parkinson
fibromialgia
câncer

24,5%
16%
13,2%
13,2%
12,3%
8,5%
7,5%
4,7%

INDICAÇÕES
ANOREXIA;

DOENÇA DE ALZHEIMER;

E S C L E R O S E M Ú LT I P L A ;

ANSIEDADE;

DOENÇA DE CROHN;

GLAUCOMA;

ARTRITE;

D O E N Ç A D E PA R K I N S O N ;

FIBROMIALGIA;

AUTISMO;

D O R N E U R O P ÁT I C A ;

HIV-AIDS;

CÓLICA;

ENXAQUECA;

INSÔNIA;

CÂNCER;

EPILEPSIA;

ESQUIZOFRENIA;*

DEPRESSÃO;

E S PA S M O S M U S C U L A R E S ;

ETC...

seja um parceiro
da associação
reconstruir

A Associação Reconstruir propõe um clube de
benefício para seus associados, através de
parcerias com profissionais e estabelecimentos.
Os descontos acontecerão mediante apresentação
da carteira digital de associado para que possam
ser efetivados.
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F
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Previsão de lançamento do clube de benefícios
Reconstruir para Março/21
Benefícios de um associado Reconstruir:
Prioridade na lista de espera das primeiras
produções de remédio de cannabis;
Descontos em lojas parceiras das mais diversas
áreas,
desde
alimentação
até
mesmo
decoração;
Descontos em atendimentos de saúde tais
como médico, nutricionista, psicólogo, dentista,
fisioterapeuta, personal trainer, dentre outros;
Descontos nos eventos promovidos pelo Delta9;
Acesso preferencial e com desconto nos cursos
de cultivo e extração da Associação Reconstruir.

como eu posso ser um
parceiro reconstruir?
O Parceiro Reconstruir pode oferecer para
os associados diversos benefícios, como:

Desconto em produtos ou serviços
Sorteio de produtos ou serviços
Cortesias em cursos de cannabis
Todos os estados podem colaborar com a associação.
Para mais informações entrar em contato.

acesse
reconstruir.org.br/parceiros
e faça seu cadastro

Próximos passos da
associação reconstruir
Aluguel da sede
para acolhimento
Comprar máquina
de extração RotaVapor
(R$ 150.000)

obrigado
@reconstruircannabis
reconstruircannabis@gmail.com
www.reconstruir.org.br

