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MALÉLI – Associação Canábica em defesa da Vida! 
 
Missão: Viabilizar legalmente o acesso à Cannabis Medicinal, para o bem-estar terapêutico, saúde e 

qualidade de vida àqueles que necessitam.  
 

Visão: Ser referência como Associação na terapia com a Cannabis Medicinal, por meio de quatro 

pilares: cultivo, assistência, educação e pesquisa.  
 

Valores: Responsabilidade Social; Ética; Humanização; Transparência; Engajamento; 

Comprometimento; Defesa da Vida; Respeito; Empatia; Sustentabilidade; Inclusão; Suprapartidário. 
 

 

Legenda:  
 

GCP: Grupo Condutor de Planejamento; NUVVI: Núcleo de Valorização da Vida; 

NUAD (Núcleo de Administração):   NTI: Núcleo de Tecnologia em Informação;  NCM: Núcleo de Marqueting e Divulgação;  

                                                            NUR: Núcleo de Relacionamento;  NEP: Núcleo de Educação Permanente 

CONSELHO FISCAL:  NULOG: Núcleo de Logística;   NCR: Núcleo de Captação de Recursos;  

                                          NUFI: Núcleo de Finanças 

NUJUR: Núcleo Jurídico; NUE: Núcleo de Ética; NUMES: Núcleo Multiprofissional de Saúde; 

NPQ (Núcleo de Pesquisa e Qualidade):   NUAL: Núcleo de Apoio Literário; NUC: Núcleo de Cultivo;  

                                                                    NUP: Núcleo de Produção; NUD: Núcleo de Dispensação. 
 

[ 

Condições tratáveis com Cannabis Medicinal: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida 

(HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, esclerose lateral amiotrófica, doença de 

Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da 

medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatóide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e 

síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome de Arnold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, 

distonia, distrofia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante 

inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lupus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unhapatela, dor 

límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia), demência, esquizofrenia ou os sintomas associados a essas 

enfermidades e seu tratamento; ou qualquer outra enfermidade assim atestada por médico devidamente habilitado. 

 

 

Organograma: 
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Estrutura Organizacional: 

 

- Núcleo de Valorização da Vida (NUVVI): Desenvolver ações e programas para a qualidade de vida dos 

usuários, famílias e profissionais que atuam na associação.  

- Núcleo Administrativo (NUAD): Gerir os recursos humanos e patrimoniais da associação.Planejar e 

executar a capacitação e educação permanente dos recursos humanos.  

- Núcleo de Tecnologia em Informações (NTI): Desenvolver Sistema Ampliado de Banco de Informações 

(SABI), que permita o cruzamento de dados e expedição de relatórios quantitativos (gráficos, tabelas), para 

subsidiar as demais áreas. Prover sistema de armazenamento, gerenciamento e segurança de dados, 

desenvolvimento de softwares e aplicativos.  

- Núcleo de Comunicação e Marketing (NCM): Subsidiar, planejar, monitorar e prover os equipamentos e 

recursos necessários aos eventos e divulgações da associação.  

- Núcleo de Relacionamentos (NUR): Atender demandas de informações através das diferentes formas e 

portais de comunicação (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, E-mail, Messenger etc).  

- Núcleo de Educação Permanente (NEP): Mapear as dificuldades, nós críticos e necessidades dos Núcleos 

da associação através de planejamento estratégico e metodologias ativas aplicadas, promovendo formação e 

capacitação do RH. Planejar, orçar, organizar e promover Atos, Eventos, Simpósios, Encontros, Congressos e 

programas internos da associação.  

- Conselho Fiscal: Analisar e aprovar anualmente as contas, acompanhando longitudinal e sistematicamente 

as contas.  

- Núcleo de Logística (NULOG): Planejar junto aos Núcleos da Associação todas as ações necessárias para a 

realização de eventos, formações, provisão de insumos e serviços. Realizar previsão e provisão orçamentária 

junto ao NIF.  

- Núcleo de Captação de Recursos (NCR): Planejar e executar a captação de Recursos. Acompanhar os 

processos e tramitação para a aquisição de recursos. Buscar parcerias nas diferentes esferas e espaços.  

- Núcleo de Finanças (NUFI): Administrar entrada e saída de recursos, pagamentos e fluxo de caixa. 

Subsidiar compras de equipamentos e insumos. Participar de licitações, pregões, editais e chamamentos 

públicos.  

- Núcleo Jurídico (NUJUR): Atuar e apoiar juridicamente a associação e seus membros efetivos. Atuar e 

intervir nas demandas judiciais da associação.  

- Núcleo de Ética (NUE): Realizar reuniões para a investigação, levantamento de informações, instrução, 

discussão e emissão de parecer técnico referente às situações emblemáticas que surgirem dentro da associação 

ou que a envolverem. Elaborar as recomendações técnicas pertinentes às atuações dos Núcleos da associação. 

Atuar junto aos Núcleos específicos voltados à promoção de saúde, pesquisa e educação.  

- Núcleo de Pesquisa e Qualidade (NPQ): Delinear, escrever e executar projetos de pesquisa, submetê-los e 

tramitá-los nas instâncias necessárias. Desenvolver pesquisas nos diferentes contextos e áreas (biológicas, 

exatas e humanas), em parceria com instituições acadêmicas. Publicar e publicizar as pesquisas realizadas pela 

associação. Pesquisar, desenvolver e aprimorar tecnologias e técnicas de enraizamento, cultivo, controle de 

pragas, otimização de produção, armazenamento e descarte de plantas e produtos. Propor instrumentos de 

monitoração, avaliação e gestão. Realizar análise e controle de qualidade dos produtos disponibilizados pela 

associação. Propor atitudes, ações e meios para as boas práticas, sustentabilidade e responsabilidade social e 

ambiental. Elaborar plano de reaproveitamento, reciclagem e manejo de descarte e lixo e resíduos sólidos da 

associação.  
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- Núcleo Multiprofissional de Saúde (NUMES): Profissionais: Médicos das várias especialidades 

(Neurologista, Psiquiatra, Clínico Geral, Pediatra, GO) Terapêuta Ocupacional, Terapêuta Canábico, 

Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapêuta, Fonoaudiólogo, Educador Físico. 

Elaborar os procedimentos operacionais padrão para os atendimentos na associação (POP). Estruturar o fluxo 

de atendimento, realizar acolhimento e escuta qualificada do usuário e família. Realizar matriciamento dos 

profissionais da rede pública de saúde de referência do usuário.  

- Núcleo de Apoio Literário (NUAL): Buscar e prover artigos e publicações científicas. Organizar e gerir 

biblioteca virtual e física voltadas à causa. Auxiliar, planejar e subsidiar a implementação de informações para 

cursos, eventos, educação permanente e pesquisas da associação.  

- Núcleo de Cultivo (NUC): Profissionais: Responsável Técnico: Engenheiro Florestal, Agrônomo. Adquirir 

sementes e insumos adequados às propriedades fitofarmacêuticas solicitadas e definidas pelo Núcleo de 

Pesquisa e Núcleo Medicinal. Proceder o cultivo segundo metodologias desenvolvidas conjuntamente ao 

Núcleo de Pesquisa e Núcleo Medicinal, voltados ao menor custo e maior benefício. Notificar e registrar 
quaisquer eventos adversos referentes aos lotes de plantas. Auxiliar o desenvolvimento de técnicas de 

enraizamento, cultivo, controle de pragas, otimização de produção, armazenamento e descarte de plantas e 

produtos, insumos e lixo consonante às recomendações técnicas e plano de resíduos da associação.  

- Núcleo de Produção (NUP): RT: Farmacêutico, Biomédico, químico. Extrair fitocanabinóides a partir da 

planta cannabis (sativa, índica, ruderalis/híbridas, cânhamo etc), para fins medicinais.  

Realizar catalogalização, registros e controle de entrada e saída de fitoinsumos e fitoprodutos do setor.  

Entregar o produto final com todas as garantias de informações e controle de qualidade. 

- Núcleo de Dispensação (NUD): Receber as prescrições dos fitocanabinóides. Realizar o cadastramento das 

solicitações de produtos (para quem, o que, conteúdo, dosagem e forma de administração). Encaminhar o(s) 

produto(s) aos respectivos usuários. 

 

 

Projeto: “Produção de Cannabis sativa medicinal em ambiente protegido” – Parceria com a ESALQ/USP 

de Piracicaba e Departamento de Química/USP de Ribeirão Preto. 

 

Propostas para implementação: Ambulatório de Canabinologia; Projetos de Extensão para formação e 

capacitação; Sede para o cultivo; Legalização do cultivo medicinal associativo. 

 

Requerimento: constituição do Comitê Intersetorial da Política Municipal para o uso medicinal da 

Cannabis. 

 

Marília, 06 de março de 2020. 
 

 

 

 

Não espere precisar para apoiar... 

A vida não espera!! 
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