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cannabismonitor.com.br
instagram.com/cannabismonitor
twitter.com/monitorcannabis
linktr.ee/cannabismonitorbr
contato@cannabismonitor.com.br
Youtube: Cannabis Monitor Brasil
Viu alguma notícia que não passou
pelo nosso radar? Sabe, promove ou
organiza algum evento canábico que
não divulgamos? Nos envie!

O propósito do Cannabis Monitor é monitorar e concentrar em um só lugar as notícias e eventos sobre maconha
produzidos no Brasil. Deste
modo, queremos propagar informação e também facilitar o
fornecimento de dados para
pesquisas e análises sobre as
diversas narrativas em torno
da planta e seus usos circulando na esfera pública do país.
Este boletim concentra informações sobre:
- A quantidade de notícias
sobre a cannabis monitoradas no mês, a quantidade de
veículos que publicaram e os
que mais publicaram, e dados
em relação às origens dessas

notícias (se nacionais ou internacionais) e aos assuntos
a que se referem (em que categorias se inserem).
- A quantidade de eventos
sobre cannabis monitorados
no mês, os tipos de eventos
e as cidades onde ocorreram.
Definimos os assuntos abordados sobre cannabis nas seguintes Categorias:
• Eventos
• Business
• Jurídico
• Medicinal
• Ciência e Pesquisa
• Política
• Opinião
• Entretenimento
• Ativismo
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• Segurança Pública*
• Educação
• Esportes
• Sociedade
De acordo com a nossa metodologia de tratamento dos
dados, uma notícia pode
abordar mais de um assunto
e, deste modo, se inserir em
mais de uma categoria.
Por exemplo: Uma notícia sobre uma audiência pública na
Câmara dos deputados sobre medicamentos feitos com
cannabis medicinal, se insere tanto na categoria Política
quanto na categoria Medicinal.
*Por escolha editorial, não monitoramos as notícias referentes à prisões, ações e opera-

ções policiais, com exceção
das muito significativas, como
uma apreensão recorde de
milhares de toneladas ou de
plantações com milhares de
pés ou prisões/julgamentos
de grandes líderes do mercado clandestino. As notícias
policiais sobre as investidas
repressivas do Estado contra
a produção, comércio e consumo de maconha ainda são
as mais publicadas nos veículos brasileiros. São centenas
de novas notícias diárias sobre
o combate ao tráfico de drogas envolvendo maconha, prisões e apreensões. Estamos
interessados em monitorar as
notícias que tratam da cannabis para além do crime e das
páginas policiais.
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425
NOTÍCIAS
CATALOGADAS

285 Brasil
76 EUA
14 Canadá
10 Reino Unido
08 Uruguai

07 Austrália
04 Portugal
03 Paraguai
03 França
19 Outros Países

No mês de Novembro/2019, o Cannabis Monitor monitorou 425 notícias, publicadas por 208
canais de comunicação brasileiros na internet, entre blogs, jornais e revistas, que foram categorizadas em 13 temas/assuntos.
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208
VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO

Top 11 veículos que mais publicaram sobre cannabis:
1. Portal Sechat (sechat.com.br)
42 publicações
2. Smoke Buddies (smokebuddies.com.br)
23 publicações
3. Folha de São Paulo (folha.uol.com.br)
16 publicações
4. CBDB - Canabidiol Brasil (cbdb.com.br)
14 publicações
5. O Globo (oglobo.globo.com)	  9 publicações
6. Câmara dos Deputados	  8 publicações
7. Veja (veja.abril.com.br)	  8 publicações
8. Yahoo (yahoo.com.br)	  7 publicações
9. Portal UOL (uol.com.br)	  7 publicações
10. Época (epoca.globo.com)	  7 publicações
11. Portal G1 (g1.globo.com)	  7 publicações
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13

CATEGORIAS

10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10

NOVEMBRO

Cannabis
Monitor
Brasil

Medicinal
Política
Business
Esportes
Eventos
Jurídico
Entretenimento
Segurança Pública
Ciência e Pesquisa
Ativismo
Opinião
Educação
Sociedade

27,15%
18,25%
15,13%
6,38%
6,08%
5,79%
4,15%
4,15%
3,86%
3,26%
2,52%
1,93%
1,34%

Definimos os assuntos abordados sobre cannabis nas seguintes Categorias:
• Eventos (feiras, fóruns, debates, audiências,
curos, seminários, simpósios palestras)
• Business (mercados canábicos, indústrias,
serviços, investimentos, tecnologias)
• Jurídico (leis, ações/decisões judiciais,
julgamentos, audiências, personalidades do
meio jurídico)

• Medicinal (saúde, medicamentos, tratamentos, doenças, pacientes, personalidades
do meio médico)
• Ciência e Pesquisa (estudos, trabalhos,
pesquisas e testes publicados ou em andamento, personalidades do meio científico/
acadêmico)
• Política (projetos de lei, comissões legislativas, audiências públicas, discursos e declarações políticas, personalidades do meio político)
• Opinião (artigos de opinião, colunas, entrevistas, editoriais)
• Entretenimento (artes, música, cinema, televisão, curiosidades, personalidades famosas)
• Ativismo (movimentos sociais, associações de pacientes, lideranças e ativistas da
cena canábica/antiproibicionista)
• Segurança Pública (casos de polícia, operações policiais, investigações, prisões, apreensões)
• Educação (iniciativas de educação sobre
drogas e informações históricas e educativas)
• Esportes (instituições esportivas, entidades,
competições, personalidades do meio esportivo)
• Sociedade (Questões religiosas, de comportamento, alimentação, curiosidades, estilo
de vida)
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EVENTOS

Tipos de evento
Palestra

21

Curso

13

Ato

11

Audiência Pública

10

Debate	 9
Cine-debate	 6
Roda de Conversa	  5
Seminário	 5
Simpósio	 4
Aula Pública	  3
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Congresso	 3
Reunião	 3
Colóquio	 2
Lançamento de Livro	  2
Painel	 1
Evento Beneficente	  1
Evento de Negócios	  1
Fórum	 1
Workshop	 1
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38
CIDADES

São Paulo/SP (25 eventos)

Fortaleza/CE (2)

Maceió/AL (1)

Rio de Janeiro/RJ (8)

Irecê/BA (2)

Marília/SP (1)

Campos dos Goytacazes/

Apucarana/PR (1)

Mogi das Cruzes/SP (1)

RJ (8)

Belo Horizonte/MG (1)

Morro do Chapéu/BA (1)

Brasília/DF (5)

Cabo Frio/RJ (1)

Mossoró/RN (1)

Florianópolis/SC (5)

Cacoal/RO (1)

Nova Friburgo/RJ (1)

João Pessoa/PB (4)

Campina Grande/PB (1)

Pelotas/RS (1)

Manaus/AM (4)

Campo Grande/MS (1)

Porto Alegre/RS (1)

Natal/RN (4)

Extrema/MG (1)

São Carlos/SP (1)

Juiz de Fora/MG (3)

Franca/SP (1)

São Luís/MA (1)

Recife/PE (3)

Goiânia/GO (1)

São Roque/SP (1)

Salvador/BA (3)

Ibirité/MG (1)

Seropédica/RJ (1)

Curitiba/PR (2)

Joinville/SC (1)

Vinhedo/SP (1)
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Destaques Cannabis Monitor
Foram destaques no noticiário canábico em novembro/2019, na opinião
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Cannabis Monitor

do Cannabis Monitor:
1) Ministro da Educação de Bolsonaro acusa, sem provas, universidades federais de manterem plantações extensivas de maconha e produzirem drogas sintéticas em seus laboratórios. Abraham Weintraub
foi repudiado por toda a comunidade acadêmica nacional e acionado
judicialmente para explicar o teor das declarações.
2) Empresária brasileira Viviane Sedola é considerada pela revista norte-americana High Times uma das 50 mulheres mais influentes do mercado
mundial da cannabis. Viviane é fundadora da plataforma Dr. Cannabis, portal que conecta pacientes e médicos que prescrevem maconha medicinal.
3) Revista Globo Rural publica edição com matéria de capa sobre Cannabis e seus potenciais industriais e medicinais, além das vantagens
que o Brasil possui em relação ao cultivo em larga escala, sinalizando
o interesse do agronegócio na “nova comodity”.

Viu alguma notícia que não passou pelo
nosso radar? Nos envie.
Promove, organiza, está sabendo de algum evento canábico que não divulgamos? Nos envie também.
Tem sugestões e críticas ao nosso trabalho? Compartilhe conosco.
Fortaleça o nosso trabalho!
Monitorando, divulgando e catalogando
notícias e eventos sobre a cannabis no
Brasil, produzimos ferramentas para debates, análises e pesquisas em relação às
narrativas em disputa nesta temática.
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4) Universidade Estácio promove curso para profissionais da medicina
e da saúde sobre o canabidiol e suas possibilidades de prescrição.
5) Marca de canabidiol se torna patrocinadora da World Surf League,
a liga mundial de surfe profissional.
6) Véspera de julgamento do STF em relação à descriminalização do
uso de drogas, que foi adiado, mobilizou manifestações em todo o
país à favor e contra a decisão da suprema corte.
7) Decisão inédita da Justiça Federal de Curitiba autoriza mulher, que
sofre de quadro grave de epilepsia, a plantar até 20 pés de maconha
para uso medicinal.
8) De jan a out de 2019, a PF apreendeu mais de 208 ton. de maconha,
além de 903 mil mudas, 886 pés da planta e 13Kg de sementes no país.
9) Segundo fundo de investimentos do país direcionado ao mercado
da maconha é lançado voltado para pequenos investidores.
10) Ação da Polícia Militar da Paraíba, com viaturas e até helicóptero,
contra cultivo de maconha é frustrada devido à plantação ser legalizada e pertencer à única associação com permissão para plantio e
produção de remédios à base da planta no Brasil.
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