




Coquetel Cannábico





Dentro dessas páginas podem existir pequenos 
momentos de prazer <3

Como será que podemos temperá-los ainda mais?

talvez...
com lápis para colorir 

ou escrevendo comentários nas bordas
fazendo o coquetel junto

fazendo o coquetel sozinha
com ou sem beckinho

antes de dormir
no ônibus 

ou no avião
no sofá de casa

do lado do cafezinho
com um suquinho de manga

um pão de queijo
...

ache sua melhor receita de coquetel cannábico
(e conta pra nóis)



Coquetel Cannábico
Mulheres Cannábicas

Texto e diagramação: Emily Bandeira
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Ligue os pontos e revele uma elementa de alta
 periculosidade que luta pela legalização da maco-



Famosa cruzadinha!
 teste seus conhecimentos do universo cannábico

  
1. Canabinóide menos-conhecido
2. Rio (?), deu origem ao termo “ganja”
3. Tipo de comida infusionada típica no Brasil
4. Utensílio para a produção de haxixe
5. Uso tópico popularizado nos últimos anos
6. Fogo na (?)
7. Palavra comumente trocada pela palavra “isqueiro”
8. Maconha Popular Brasileira
9. “(?) já”  Canção do grupo planet hemp
10. Anagrama de “cânhamo”
11. Tradicional país produtor de haxixe
12. Variedade predileta do litoral (nordeste)
13. Ajuda a fumaça a chegar mais fria
14. Grupo indígena brasileiro de consumo tradicional 
da maconha
15. “(?) às drogas” A convenção única sobre entorpe-
centes de 1961 a legitimou a nível global







 Colorindo a sequela

 “O Hipocampo é uma estrutura localizada nos lo-
bos temporais do cérebro humano, considerada a princi-
pal sede da memória e importante componente do siste-
ma límbico.

 O órgão também está relacionado com a navega-
ção espacial.Seu nome deriva de seu formato curvado 
apresentado em secções coronais do cérebro, se asse-
melhando a um cavalo-marinho (Grego: hippos = cavalo, 
kampi = curva).”
 
“Os receptores CB1 estão densamente distribuídos na 
pars reticulata da substância negra, cerebelo, hipocam-
po, estriado e córtex frontal.
(...)
...por meio de um paradigma cognitivo relacionado à 
memória, verificaram que os usuários crônicos de canna-
bis apresentaram menor ativação em áreas pré-frontais 
e ausência de lateralização da atividade do hipocampo.

Os usuários crônicos diferiram principalmente na ativi-
dade cerebral relacionada à memória episódica de codifi-
cação. 
Estes achados indicaram alteração do funcionamento 
cerebral em áreas relacionadas à memória nos usuários 
de maconha.”

 
CRIPPA, José Alexandre et al . Efeitos cerebrais da maconha: resultados dos es-
tudos de neuroimagem. Rev. Bras. Psiquiatr.,  São Paulo ,  v. 27, n. 1, p. 70-78,  
Mar.  2005 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1516-44462005000100016&lng=en&nrm=iso>. access on  09  Nov.  
2020.  https://doi.org/10.1590/S1516-44462005000100016.”



     Mais cruzadinha!

 

1. Nome alternativo para a maconha (Maranhão)
2. “poeira” na Bahia, “Zarel” em Pernambuco
3. Cabrobó, Petrolina e Juazeiro fazem parte
4. Manifestação popular pró-legalização
5. Ei, polícia, maconha é uma (?)
6. Suposta variedade/cepa brasileira
7. Tipo de uso hiper-concentrado
8. Haxixe derretido, origem do berloto
9. Uma das funções biológicas do Sistema Endocannabi-
nóide
10. Seda a base de folhas de tabaco (snoop dogg)
11. Parte da planta mais utilizada na confecção de chás 
(plural)
12. Perspectiva da saúde elaborada com as usuárias
13. Hindu (?), famoso vale da Índia
14. Seda transparente
15. Haxixe feito com o calor das mãos
16. Órgão regulatório brasileiro
17. Beck mal-bolado
18. Na construção civil a cannabis é usada como...





Perdeu a sacolinha? 
Recolha de volta os elementos!



Identifique:
cogu amanita – planta de coca – planta de maconia  

duende ladrão de isqueiros – papoulas - peiotes



Complete o criptograma com ajuda dos símbolos-letras 
  (se conseguir entendê-los)
           :-)

 

1. Deus rastáfari
2. Cannabis, papoula e (?). Plantas estigmatizadas
3. Primeiro continente no qual a ganja surgiu
4. Diz-se que seu suco provoca sinergia com a planta
5. Pai mitológico da ganja (hinduísmo)
6. Planta que gera flores
7. Maior exportador de óleo de cbd e cânhamo do mundo
8. Ritmo musical de forte apelo cannábico
9. Palavra comumente trocada pela palavra “cinzeiro”
10. Substâncias que dão cheiros e gostos às plantas
11. País latinoamericano conhecido por sua produção de 
prensado
12. Órgão responsável pela memória de curto prazo
13. Segundo documentos da ONU a maconha está apenas 
liberada para o uso medicinal e (?)
14. Horário oficial
15. Confere a usuária respaldo legal para o cultivo (lat.)





 7 erros 
Encontre os equívocos-perceptivos na realidade dessa mesinha!



Ajude a guerillera a chegar até sua plantinha urbana <3 



Dia da caça e da caçadora,
encontre A palavra
no meio das outras! 

1. Cidade famosa por seus coffee shops
2. acochar, bolar (sinônimo)
3. Utensílio de consumo de cannabis em que a fumaça é     
resfriada pela água
4. Famoso ‘brigachosen’ ou ‘brisonha’
5. O THC e o CBD são os mais conhecidos (mas a planta 
possui mais de 100 variedades deles!)
6. Diz-se da pessoa que não consome entorpecentes
7. Material fibroso para roupas e papéis
8. Primeiro tipo de uso das flores segundo evidências
9. “Se segura (?)” música de Bezerra da Silva
10. Os cartéis desse país são famosos
11. Parte comestível da planta famosa por sua nutrição
12. Primeiro país a legalizar a ganja a nível federal





    7 erros 
Encontre os equívocos-perceptivos nas realidades destas 
garotinhas aprontando!



Esperamos que tenha sido gostosinho!
  

Se tiver comentários, ideias de jogos, piadas, 
desenhos ou quiser colaborar de alguma outra 

forma, avisa nóis!

beijas

mulherescannabicas@gmail.com



respostas

cruzadinha 1

cruzadinha 2



respostas


