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Tecnologia concede a micro-organismos o poder de quebrar as defesas de células
cancerosas, abrindo espaço para novas terapias com capacidade de matar tumores

Bactérias agem para
enfraquecer o câncer

No geral, as bactérias têm má re-
putação, já que se costuma pensar
em cepas que causam doenças gra-
ves, como pneumonia e meningite.
No entanto, existem muitas espécies
benéficas, que auxiliam o corpo de
maneiras distintas. Pesquisadores da
Universidade de Cincinnati, nos Esta-
dos Unidos, desenvolveram um pro-
biótico projetado para atingir e que-
brar as defesas das células cancero-
sas, facilitando o trabalho das tera-
pias que visam matar os tumores. As
descobertas foram publicadas, recen-
temente, na revista Advanced Heal-
thcare Materials.

Nalinikanth Kotagiri, o autor sê-
nior do estudo e professor-assistente
no James L. Winkle College of Phar-
macy, investiga tumores sólidos ou
aqueles definidos como crescimen-
tos celulares anormais em órgãos,
como a mama ou a próstata, em
oposição à leucemia, que afeta o san-
gue. Kotagiri explica que muitos
cânceres do tipo têm uma matriz ex-
tracelular composta de colágeno e
ácido hialurônico, que forma uma
barreira ao redor das células e torna
mais difícil para anticorpos e inte-
grantes do sistema imunológico al-
cançarem o tumor. A equipe estadu-
nidense desenvolve bactérias pro-
bióticas para enfraquecer justamen-
te esse escudo protetivo.

Shindu Thomas, o primeiro autor
do estudo e aluno de pós-graduação
no laboratório Kotagiri, trabalhou
com a E. coli Nissle, uma bactéria que
tem sido usada como probiótico por
cerca de 100 anos e é diferente das
cepas de E. coli que causam doenças.
O micro-organismo foi manipulado
para secretar uma abundância de es-
truturas menores, chamadas vesícu-
las da membrana externa, na borda
exterior das células. Essas estruturas
carregam os mesmos materiais pre-
sentes na própria bactéria. Os pes-
quisadores, então, projetaram a E.
coli Nissle para transportar uma en-
zima que quebra a matriz extracelu-
lar do câncer.

Por meio da nova tecnologia,

qualquer proteína ou enzima pode
ser fabricada a partir do micro-orga-
nismo pesquisado por Thomas. Kota-
giri lembra que as bactérias tendem
a se desenvolver em ambientes com
baixo teor de oxigênio e imunodefi-
cientes – duas características encon-
tradas em cânceres sólidos. Por cau-
sa disso, aquelas especialmente pro-
jetadas são naturalmente atraídas
para esses tumores. “Aproveitamos
essa característica única da E.coli Nis-
sle para nos localizarmos nesses tu-
mores. Então, uma vez que as bacté-
rias se alojam lá, elas começam a fa-

zer vesículas em nanoescala, que car-
regam a enzima muito mais fundo
na matriz do câncer”, detalha.

TESTES COM ANIMAIS Depois de criar
o probiótico, os pesquisadores estu-
daram o efeito da bactéria em mode-
los animais de câncer de mama e có-
lon. A bactéria foi administrada, por
via intravenosa, cerca de quatro ou
cinco dias antes do tratamento usual,
permitindo que o micro-organismo
tivesse tempo para se povoar e que-
brar as defesas do tumor, preparan-
do-o para a terapia.

Após a administração da bactéria
e, em seguida, de doses de imunote-
rapia ou outro fármaco, drogas usa-
das na terapia direcionada, consta-
tou-se que os camundongos sobre-
viveram duas vezes mais do que
aqueles que receberam apenas o
medicamento oncológico sozinho.
O exame de imagem mostrou que a
bactéria e a enzima eram eficazes
em quebrar a matriz extracelular e
em permitir que o tratamento che-
gasse às células doentes.

A equipe descobriu, ainda, que a
bactéria afetava os tumores, mas não

estava atacando células saudáveis
em outros órgãos, como coração,
pulmões, fígado e cérebro. Segundo
Kotagiri, isso mostra que o micro-or-
ganismo pode ser seguro e não cau-
sará infecção em outras partes do
corpo. Porém, mais pesquisas preci-
sam ser feitas para examinar a segu-
rança em grandes modelos animais e
em humanos, particularmente em
ambientes imunodeficientes. “Sem-
pre é preciso ter cautela sobre como
você poderá utilizar essa estratégia
sem causar nenhuma sepse ou qual-
quer infecção evidente no corpo.”

Combinação para terapias distintas
Há momentos da vida em que

existe cerca de uma a duas vezes
mais células de bactérias do que hu-
manas no corpo de um indivíduo.
Essa condição foi a que inspirou os
cientistas da Universidade de Cin-
cinnati a olharem mais de perto para
os potenciais probióticos desse mi-
cro-organismo. “Existem bactérias
no intestino, na pele, dentro dos pul-
mões, da boca e até dentro dos tu-
mores. Então, por que não aprovei-
tar isso e encontrar maneiras inte-
ressantes de torná-los um pouco

mais proativos?”, indaga o professor
Nalinikanth Kotagiri.

O trabalho começou por volta de
2018. Se a bactéria modificada desen-
volvida pela equipe continuar a se
provar segura e eficaz, Kotagiri disse
que há uma grande variedade de ma-
neiras de manipulá-la para diferentes
usos, incluindo o tratamento de doen-
ças no intestino, na boca e na pele.
Também há potencial de combiná-las
com proteínas e moléculas para fazer
uma plataforma de monoterapia (que
usa um tipo de tratamento), em vez de

apenas facilitar a combinada”, cogita.
“Portanto, a bactéria pode servir es-

sencialmente como uma nave-mãe,
transportando a carga terapêutica ne-
cessária para nichos únicos no corpo.
A partir daí, é uma entidade autossus-
tentável”, completa Kotagiri. “Embora
as possibilidades sejam infinitas, tam-
bém existem desafios significativos.
Temos que ser bons administradores
para tornar esse tipo de evidência pos-
sível e para que a comunidade enten-
da quais são os limites e o que pode
ser feito.”

A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CEAGRI
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, CNPJ
21.262.035/0001-79, vem convocar o sócio minoritário Getúlio
Gonçalves Pinto, para comparecer ao escritório de
contabilidade, AES Contabilidade e Assessoria Ltda, no
endereço Av. Amazonas, 641 – sala 1401, Bairro Centro em Belo
Horizonte/MG, para assinar a alteração contratual da empresa
com a cláusula de convocação para deliberação sobre o
acréscimo de cláusulas de exclusão do sócio minoritário Getúlio
Gonçalves Pinto e, respectivamente, de suas cotas, em atenção
a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade Limitada, com
respeito aos ditames do artigo 1.085 do Código Civil e da
Cláusula 6ª DA EXCULSAO DE SÓCIO MINORITÁRIO DA
SOCIEDADE LIMITADA. E, como consequência da exclusão,
decidir pela diminuição do Capital Social do sócio excluído e
pelo enquadramento da empresa como EIRELI, ficando
alteradas as cláusulas 1ª e 4ª da CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL.

Pregão Eletrônico
Nº 001/2022

OBJETO: A Equipe de Pregão da Universidade Federal de São João del-Rei/
UFSJ, nomeada pela Portaria nº 056, de 11 de fevereiro de 2021, da Reitoria
da mesma IFE, torna público o Edital do Pregão Eletrônico nº. 001/2022,
que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
continuados de portaria, condução de veículos, jardinagem e manutenção
predial, para atendimento às demandas da Universidade Federal de São João
del Rei (UFSJ), campus Alto Paraopeba, na cidade de Ouro Branco/MG. Edital a
disposição dos interessados, no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2022.php ou no Setor
de Compras e Licitações, e-mail secol@ufsj.edu.br, ficando designado o
dia 11 de janeiro de 2022, às 09 horas, para abertura do pregão eletrônico.

Fernanda Drumond Chaves
Pregoeira da UFSJ

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, em conformidade com o Estatuto Social da Associação, e, em nome da ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, CNPJ 18.275.222/0001-82, CONVOCO
todos os associados, legalmente em dia com suas obrigações estatutárias, a participar da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 06 (seis) de Janeiro de 2022, às 09:30 hs., na Sede da Associação dos
Servidores Público do Município de Nova Lima, situada na Rua Marquês de Sapucaí, nº 30, Centro, Nova
Lima/MG, CEP 34.000-261, sendo em primeira convocação, com observância do quórum mínimo estatutário e
às 10:00 horas, em segunda convocação com qualquer número de presentes. A presente Assembleia destina-se
a deliberar sobre a seguinte Pauta: 1º) Leitura do edital convocatório; 2º) Posse dos membros da da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Servidores Públicos do Município de Nova Lima, CNPJ
18.275.222/0001-82, com mandado com vigência de 01/01/2022 a 31/12/2025. As deliberações tomadas na
assembleia prevalecerão para todos os fins de direito. Nova Lima, 29 de dezembro de 2021. Adilson Moraes
Braga – Presidente da Associação dos Servidores Públicos do Município de Nova Lima, servidor público, MG-
4.146.262, CPF 814.131.146-87.

SINDICATO DOS ARQUITETOS DE MINAS GERAIS – SINARQ
EDITAL - Conforme o disposto no Artigo 6° do Regimento Eleitoral do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais – SINARQ-MG, convocamos
os arquitetos e urbanistas, filiados e em dia com as suas obrigações estatutárias, para participar da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal
do SINARQ-MG, para o triênio 2022/2024, que ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2022, em escrutínio eletrônico, via internet, ou presencial
em eventualidade. O prazo para registro de chapas é de trinta dias a contar da data da publicação deste edital, que poderá ser feita na
sua sede, Rua Mestre Lucas, 70, Cruzeiro, Belo Horizonte, entre 12:00 horas e 17:00 horas, de segunda feira a sexta feira. Findo o prazo e
divulgado os inscritos, haverá um período de três dias para impugnações de candidaturas. Caso haja registrada apenas uma chapa e não
ocorrendo impugnação, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária - AGE, para referendar e empossar os candidatos inscritos,
nos termos do estatuto vigente. Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021.

Matheus Guerra Cotta - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | Cia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte

AVISO DA LICITAÇÃO
URBEL SMOBI PE 013/2021 - PROCESSO Nº 01-070.989/21-25

OBJETO: Fornecimento de Materiais Diversos de Construção para o Programa
Estrutural de Áreas de Risco - PEAR, a serem utilizados nas Áreas de Risco Geológico
dos assentamentos de interesse social localizados no Município de Belo Horizonte.
CREDENCIAMENTO: Até às 08h00min do dia 19 de janeiro de 2022.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Até às 08h30min do dia
19 de janeiro de 2022.
SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: Aberta às 10h30min do dia 19 de janeiro de 2022.
O pregão realizado pelo sistema Banco do Brasil. Edital disponível em: www.
licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes ou mediante agendamento
prévio com o pregoeiro.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO
URBEL/ SMOBI CC 012/2021 - PROCESSO Nº 01-046.996/21-24

OBJETO: Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de
Implantação de Edificações para o reassentamento das famílias removidas em função de
Intervenções para redução do risco de inundações nas bacias dos córregos Cachoeirinha,
Pampulha e Onça, em área no bairro Dom Silvério.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: Dia 08 de março de 2022.
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus Anexos estarão à
disposição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site, poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo Geral
da URBEL, localizada em Belo Horizonte/ MG, naAv. do Contorno, nº 6.664, 1ºAndar,
Savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, mediante agendamento
prévio junto à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail cpl.urbel@pbh.gov.br,
em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R
não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do Anexo I, com
a comprovação de recolhimento do valor conforme Previsão Editalícia.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRUCILÂNDIA/MG

torna pública abertura do PAL
nº116/2021, na modalidade Tomada
de Preço n.º 19/2021. Data abertura
20/01/2022 as 10:00Hs – Objeto:
contratação de empresa do ramo de
engenharia civil para execução de obra
de edificação de jazigos no cemitério
Municipal doMunicípio de Crucilândia.
Maiores informações: (031) 3574-
1260 - S. Licitação, Av. Ernesto Antunes
da Cunha, 67, Centro, Crucilândia/
MG. E-mail: deptocompras@
prefeituradecrucilandia.mg.gov.br-
Ilaerson Ferreira de Souza - Prefeito
Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
O Guanhães Prev torna público que
o Pregão Presencial nº 004/2021 –
Proc. Adm. n.º 006/2021 - Objeto:
Consultoria e Assessoria em Valores
Mobiliários. Vencedor: Crédito
& Mercado Gestão de Valores,
total de R$ R$ 10.800,00 (Dez
mil e oitocentos reais) encontra-
se suspenso conforme decisão
no Processo n. 1114379 do TCE/
MG. Pregoeira Oficial - Júnia Paula
Soalheiro Menezes.

PIXABAY

A bactéria pode servir essencialmente
como uma nave-mãe, transportando
a carga terapêutica necessária para

nichos únicos no corpo

■ Nalinikanth Kotagiri, pesquisador da Universidade de Cincinnati


