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São Lourenço, cidade 
que é um dos pontos 
de partida da Rota de 
Nhá Chica, foi escolhida 
para sediar o 4º Salão 
Nacional  de Tur ismo 
Religioso (Santure), que 
será rea l izado ent re 
os dias 28 e 30 de no-
vembro, no salão Dom 
Diamantino, da Basílica 
Menor de São Lourenço 
(praça Frei Egídio de 
Assis, 2, no Centro). O 
Santure de São Louren-
ço é organizado pelo 
Sebrae Minas e pelo 
Caminho Religioso da 
Estrada Real (Crer) e 
Sebrae Minas. A entra-
da é gratuita.
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Tem início a Operação 
Natalina da Polícia Militar 

em São Lourenço

Salão Nacional de Turismo 
Religioso será realizado em 

São Lourenço
Cidade sedia pela primeira vez evento nacional, que vai 

debater a Rota de Nhá Chica

A ação vai aumentar a sensação de segurança prevenindo 
crimes estimulados pelo aquecimento do comércio

Foto:  PM/MG

Teve início em Minas 
Gerais, nesta quinta-feira, 
28, a Operação Natalina e 
Férias Seguras 2020 da Po-
lícia Militar. A ação ocorrerá 
durante o mês de dezembro 
nas festas de Natal e Ano 
Novo, além de todo mês 
de janeiro de 2020, que é 
período de férias.

Em São Lourenço, o 57º 
Batalhão de Polícia Militar 
já iniciou as operações para 
aumentar as ações de pre-
venção e da sensação de 
segurança, em especial a 
prevenção aos crimes con-
tra o patrimônio, modalidade 
criminosa estimulada pelo 
aquecimento do comércio 
em virtude das festas de fim 
de ano.
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cipal vem frequentemente 
sendo discutido em todas 
as reuniões da Amuc com 
as participações da Emater 
e Sebrae, como alternativa 
para geração de seguran-
ça alimentar, abertura de 
mercado e diminuição de 
custos e burocracia para os 
municípios, visando facilitar 
a aquisição de produtos ali-
mentícios de origem animal 
e vegetal das agroindústrias 
locais. (Diário Tribuna)
 
Infraero tem disponibili-

dade de R$ 1,6 mi
    A reativação do Aero-
porto Brigadeiro Cabral 
para voos comerciais dá 
um passo gigantesco para 
se tornar realidade. Repre-
sentantes da Prefeitura de 
Divinópolis se reuniram, 
em Brasília, com o briga-
deiro André Luiz Fonseca 
e Silva, diretor de Opera-
ções e Serviços Técnicos 
da Infraero, e o superinten-
dente de Gestão de Ope-
ração, da instituição, Pau-
lo Eduardo Cavalcante. No 
encontro, foi confirmada 
pela Infraero a disponi-
bilidade R$ 1,650 milhão 
da Secretaria de Aviação 
Civil para as melhorias do 
aeroporto. (Jornal Agora- 
Divinópolis) 
 

Usiminas reconhece i 
ações socioambientais 

  As ações inovadoras 
e sustentáveis de muni-
cípios, estudantes, pro-
fessores, escolas e ins-
tituições da comunidade 
vão ser reconhecidas na 
próxima segunda-feira, 
9, às 19h, no teatro Zélia 
Olguin, na 2ª edição do 
“Prêmio Usiminas Mobiliza 
Pelos Caminhos do Vale”. 
A homenagem vai ser dire-
cionada aos projetos que 
vêm contribuindo para os 
resultados do programa, 
que reúne, desde 2015, 
iniciativas socioambientais 
da Usiminas, em parceria 
com o Consórcio Intermu-
nicipal Multifinalitário do 
Vale do Aço, a Associação 
dos Municípios do Vale 
do Aço, Instituto Interagir 
e apoio da Fiemg. No 
total, 224 projetos foram 
inscritos na edição deste 
ano, dos quais 22 foram 
selecionados entre os fina-
listas, informa a Usiminas. 
(Diário do Aço- Ipatinga) 
 
Ministério libera senha 

para Uberaba 
  Secretário de Saúde de 
Uberaba Iraci de Souza 
Neto anunciou que o Mi-
nistério da Saúde autori-
zou o município de Ube-
raba a utilizar o Sistema 
de Regulação Hospitalar 
e Ambulatorial oficial do 
SUS, o SisReg. A solici-
tação foi feita na sema-
na passada, em viagem 
do secretário a Brasília, 
quando a senha de aces-
so do município de Ubera-
ba ao sistema de gestão 
e regulação dos leitos 
hospitalares do governo 
do estado, o SUSFácil, foi 
bloqueada. Iraci explica 
que a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, através 
do Complexo Regulador 
e da Central Municipal 
de Regulação, está fina-
lizando todos os proce-
dimentos de cadastro de 
administrador desse sis-
tema nesta tarde. (Jornal 
da Cidade- Uberaba) 

Gerais

IGAM prorroga restrição 
da Bacia 

   O Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (IGAM) pror-
rogou para até o dia 15 de 
janeiro de 2020 a restrição 
para o uso das águas do rio 
Pacuí, no Norte de Minas 
e que fornece a água para 
abastecer Montes Claros. 
Através da Portaria 72, de 
29 de novembro de 2019, o 
IGAM determinou a prorro-
gação da situação crítica de 
escassez hídrica superficial 
nas porções hidrográficas 
localizadas à montante da 
estação “Fluv. Rio Pacuí 
Coração de Jesus”, no rio 
Pacuí e sua bacia de con-
tribuição. A situação crítica 
foi identificada por meio do 
monitoramento dos níveis 
do rio Pacuí, feito pelo 
órgão, e que apontaram 
vazões abaixo de 70% da 
vazão de referência do 
referido rio.  (Gazeta Norte 
Mineira- Montes Claros)
 

Caeté já biometrizou 
23% dos eleitores

 Nas Eleições 2018, a bio-
metria já foi obrigatória em 
84 municípios de Minas 
Gerais. Para as eleições de 
2020, a previsão é que mais 
municípios mineiros utilizem 
a votação pela biometria, 
que é uma tecnologia que 
confere mais segurança à 
identificação do eleitor no 
momento da votação. Em 
Caeté o sistema biométrico 
está disponível desde junho 
deste ano, no entanto, o 
recadastramento ainda não 
é obrigatório. Mas a Justiça 
Eleitoral recomenda que os 
eleitores façam, desde já, o 
recadastramento, para evi-
tar filas futuras. Caeté está 
com 33.494 eleitores e, até 
o momento, só 7.720 eleito-
res (23,08%) fizeram o re-
cadastramento biométrico. 
(Jornal Opinião - Caeté)
 

Mais de 300 passaram 
por procedimentos

  O acordo firmado entre 
o Município de Uberlândia 
e cinco hospitais particu-
lares da cidade para rea-
lização de procedimentos 
cardíacos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) já 
resultou na realização de 
mais de 300 atendimentos. 
Os pacientes beneficiados 
estavam aguardando por 
exame ou cirurgia na fila 
da Regulação Municipal. O 
acordo entre a Prefeitura e 
os hospitais Santa Clara, 
Santa Genoveva, Madre-
cor, Santa Marta e Uberlân-
dia Medical Center (UMC) 
ocorreu em agosto com a 
anuência do Ministério Pú-
blico Federal (MPF). Desde 
então, foram realizados 274 
cateterismos, 71 angioplas-
tias com stent e 26 cirurgias 
cardíacas, totalizando 371 
pacientes beneficiados. 
(Diário de Uberlândia) 
 

Mucuri faz consórcio 
para o Selo

   Foi realizada no último final 
de semana no auditório do 
Sebrae, em Teófilo Otoni, 
uma consultoria para imple-
mentação do Selo de Inspe-
ção Municipal Consorciado, 
numa parceria entre a Ema-
ter, Sebrae e Amuc, com 
a presença de secretários 
Municipais de Agricultura, 
agentes de Vigilância Sani-
tária, membros da Emater 
e Ima do Vale do Mucuri. 
O Selo de Inspeção   Muni-
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

As micro e pequenas empresas abriram mais de 73 mil novos postos de tra-
balho, o melhor resultado para este mês dos últimos cinco anos, segundo 

levantamento do Sebrae
Os pequenos negócios foram 
o único segmento a gerar 
novos empregos com carteira 
assinada em outubro deste 
ano. Segundo levantamento 
feito pelo Sebrae, com base 
no Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério da 
Economia, as micro e pe-
quenas empresas criaram 
73.398 postos de trabalho 
no mês passado, o melhor 
resultado dos últimos cinco 
anos. As médias e grandes 
corporações (MGE) registra-
ram saldo negativo de 2.119 
empregos, ou seja, mais 
demitiram do que contrata-
ram. O mesmo aconteceu 
na administração pública, 
que dispensou 427 traba-
lhadores. Em 10 meses, as 
MPE abriram 752,4 mil vagas 
celetistas em todo o país.  
“Nossas pesquisas mostram 
que o empresário de peque-
no negócio está retomando a 

confiança e o otimismo com 
a economia e isso se reflete 
na contratação de empregos. 
A proximidade com o Natal 
também já começa a aque-
cer o surgimento de vagas, 
principalmente no Comércio 
e nos Serviços”, analisa o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles.
No mês de outubro deste 
ano, as MPE do setor de 
Comércio lideraram a ge-
ração de emprego, sendo 
responsáveis pela criação de 
32,5 mil novas vagas, sendo 
seguidas pelas micro e pe-
quenas empresas da área de 
Serviços, que criaram 22,8 
mil postos de trabalho. Os 
pequenos negócios da Cons-
trução Civil e da Indústria 
de Transformação também 
se destacaram contratando, 
respectivamente, 10,9 mil e 
10,5 mil empregados.
De janeiro a outubro deste 
ano, os pequenos negócios 

já respondem pela criação de 
752,4 mil novos empregos, 
10 vezes mais que o saldo 
de empregos registrado pelas 
médias e grandes empresas 
e 10,5% acima do saldo re-
gistrado pelas próprias micro 
e pequenas empresas no 
mesmo período do ano pas-
sado. Já o total assinalado 
pelas MGE (72,4 mil empre-

gos) encontra-se 45% abaixo 
do mesmo período de 2018. 
No acumulado deste ano até 
outubro, as MPE do setor de 
Serviços continuam puxan-
do a geração de postos de 
trabalho no país, tendo sido 
responsáveis pela abertura 
de 408,8 mil novas vagas.
O saldo de empregos acumu-
lado em 2019 pelas MPE (752 
mil) já supera o registrado por 
este nicho de empresas em 
todo o ano de 2018. Mesmo 
considerando o saldo negati-
vo que será apresentado em 
dezembro, dada à sazonali-
dade, a expectativa é que as 
MPE fechem 2019 com uma 
geração de empregos maior 
que a do ano passado. Uma 
vez mais, os pequenos negó-
cios do estado de São Paulo 
puxaram o ranking de gera-
ção de empregos no país, 
abrindo 13,1 mil novas vagas, 
seguidos por Minas Gerais 
(8,3 mil empregos). No mês 
de outubro, os estados da 
região Sul se destacaram na 
geração de empregos, com a 
criação de 22,1 mil postos de 
trabalho. As MPE da região 
Sudeste assumiram a segun-
da posição no ranking, com 
21,7 mil novos empregos.
         FONTE: SEBRAE MG

FOTO: SEBRAE MG

PORTARIA Nº 039 de 05 de 
Dezembro de 2019.

“Dispõe Sobre a Contrata-
ção Temporária de Pessoal 
Conforme Processo Seletivo  
Edital n° 004/2019” O Prefeito 
Municipal de Andrelândia, no 
uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Artigo 
95, II “e” da Lei Orgânica Muni-
cipal, e em conformidade com 
o edital do Processo Seletivo 
004/2019. RESOLVE:Art. 1º - 
Convocar os candidatos rela-
cionados no Anexo I, conforme 
Processo Seletivo 004/2019 
para ocupar, em caráter tem-
porário e excepcional, os car-
go de Farmacêutico – Farmá-
cia de Minas e Psicólogo PAIF. 
A portaria na integra estará 
disponível no site oficial da 
Prefeitura Municipal, e mural 
de publicação. Andrelândia, 05 
de Dezembro de 2019. 
FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI - Prefeito Municipal

EXTRATO DE AVISO DE 
SUSPENSAO

O Município de Andrelândia, 
através de sua Pregoeira,  co-
munica aos interessados que  a 
licitação referente ao Processo 
n° 141/2019, Pregão Presen-
cial nº 089/2019, objetivando  a 
Contratação de empresa para 
prestação de serviços especia-
lizados na instalação (parcela 
única), locação e manutenção 
(parcelas mensais) com funcio-
namento ininterrupto de todo 
o equipamento de SISTEMA 
DE VIDEOMONITORAMENTO 
com fornecimento de materiais 
e equipamentos,  está suspensa  
em virtude da necessidade de 
adequação no Termo de Refe-
rência. O Edital será republicado 
com uma nova data para aber-
tura do certame. Informações 
pelo email licitacao@andrelan-
dia.mg.gov.br ou pelo telefone 
(35)3325-1432. Aline de Almeida 
Rizzi - Pregoeira. 04/12/2019

Apenas os pequenos negócios 
geraram novos empregos no 

mês de outubro em todo o país
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Salão Nacional de Turismo 
Religioso será realizado 

em São Lourenço
Cidade sedia pela primeira vez evento nacional, 

que vai debater a Rota de Nhá Chica
Entre os dias 28 e 30 de novem-

bro representantes da Igreja Católi-
ca, SEBRAE, empresas privadas e 
do setor público estiveram reunidos 
no 4º Salão Nacional do Turismo 
Religioso em São Lourenço para 
debater a rota turística de Nhá 
Chica – Caminhos da Virtude. O 
objetivo foi de mobilizar e envolver 
a comunidade sobre a importância 
da rota e, assim, consolidar o cami-
nho, entre os envolvidos.

Realizado no salão Dom Dia-
mantino, da Basílica Menor de São 
Lourenço, o evento contou com 
uma programação de painéis com 
discussões, apresentações e trocas 
de experiências entre as diversas 
rotas e caminhos de peregrinação 
existentes, a exemplo o de Nossa 
Senhora Aparecida.

Além das d iscussões,  os 
participantes do evento fizeram 
uma visita técnica à Igreja Matriz 
Nossa Senhora de Montserrat e 
Santuário Nhá Chica, em Bae-
pendi. Ainda fizeram uma visita 
turística religiosa a rota e a pri-
meira peregrinação oficial.

Para a Igreja Católica as rotas 
religiosas, que são novidades no 
Brasil, são oportunidades de evan-
gelização, a boa notícia sobre Cris-
to. “Olhar para Nhá Chica é olhar 
para uma mulher de fé reconhecida 
pela Igreja e isso é um anúncio 
explicito de Jesus. As rotas são 
boas notícias para as comunidades 

por onde o caminho passa, que é 
o desenvolvimento sustentável, 
geração de emprego e renda com 
oportunidades na própria terra 
natal da pessoa”, disse o Padre 
Manoel Oliveira, coordenador da 
Pastoral do Turismo Brasil.

De acordo com o organizador 
do evento, Josimar Azevedo, a rota 
de Nhá Chica tem as principais ca-
racterísticas que uma rota religiosa 
precisa ter. “Essa é uma rota é de 
uma santa brasileira que tem uma 
história maravilhosa de vida em 
um ambiente cultural, social e na-
tural. Em uma rota religiosa a fé é 
o ponto de partida e chegada. Ela 
tem que ter uma boa história para 
contar e Nhá Chica tem, além disso 
tem um rico patrimônio cultural e 
natural”, disse Josimar Azevedo, 
organizador do evento e professor 
da PUC Minas.

A Rota
Lançada em agosto deste ano, 

em Baependi, a rota envolve 11 
trechos mineiros com 220 Km de 
distância e pode ser feita partindo 
de São Lourenço até Tiradentes 
ou de Tiradentes a São Louren-
ço. Os trechos são: Caminhos da 
Castidade, Prudência, Fé, Humil-
dade, Fortaleza, Justiça, Pobreza, 
Obediência, Caridade, Esperança 
e Temperança. Além de São Lou-
renço e Tiradentes, os municípios 
que compõe a rota são: Soledade 

de Minas, Caxambu, Baependi, 
Cruzília, Santa Cruz de Minas, São 
João Del-Rei e Carrancas.

Nhá Chica
Francisca de Paula de Jesus, 

a Nhá Chica, era negra, analfa-
beta e filha de escrava. Nasceu 
em Santo Antônio do Rio das 
Mortes, pequeno distrito de São 
João del-Rei. A beata viveu a 
maior parte da vida em Baepen-
di, no Sul de Minas, onde dedi-
cou-se aos mais necessitados 
ficando conhecida como a “mãe 
dos pobres”. Desde a sua morte, 
em 14 de junho de 1895, vários 
milagres e graças são atribuídos 
a ela. Esses relatos de cura 
por intercessão sem explicação 
científica foram decisivos para a 
sua beatificação em 2013.

Em devoção a Nhá Chica, 
anualmente, centenas de pes-
soas fazem peregrinação rumo 
a Baependi  (c idade onde a 
religiosa morreu) em agradeci-
mento as graças alcançadas. A 
caminhada é por uma estrada 
de chão com paisagens exube-
rantes de cachoeiras, grutas, 
mirantes, serras e represas.

OrganizaçãoO SANTURE, de 
São Lourenço, é organizado pelo 
Caminho Religioso da Estrada 
Real (CRER) e Sebrae Minas 
e teve o apoio da Prefeitura de 
São Lourenço.

Tem início a Operação Natalina 
da Polícia Militar em 

São Lourenço
A ação vai aumentar a sensação de segurança prevenindo 

crimes estimulados pelo aquecimento do comércio
Teve início em Minas Gerais, 

nesta quinta-feira, 28, a Operação 
Natalina e Férias Seguras 2020 
da Polícia Militar. A ação ocorrerá 
durante o mês de dezembro nas 
festas de Natal e Ano Novo, além 
de todo mês de janeiro de 2020, 
que é período de férias.

Em São Lourenço, o 57º Ba-
talhão de Polícia Militar já iniciou 
as operações para aumentar as 
ações de prevenção e da sensa-
ção de segurança, em especial 
a prevenção aos crimes contra o 
patrimônio, modalidade criminosa 
estimulada pelo aquecimento do 
comércio em virtude das festas de 
fim de ano.

De acordo com o 57º BPM de 
São Lourenço, o efetivo de policiais 
nas ruas será aumentado diutur-
namente durante a operação. “O 
policiamento será reforçado com 
militares que atuam na área admi-
nistrativa, possibilitando, assim, o 
aumento da visibilidade e eficiência 
das ações”, informou o 57º BPM.

Durante o período que se inicia 
neste sábado 30 de novembro até 6 

de janeiro de 2020, a expectativa é 
que 60 mil turistas visitem a cidade 
no Natal das Águas. A programa-
ção conta com diversas atrações 
culturais e religiosa, além dos atra-
tivos que a cidade já proporciona 
aos seus visitantes.

Em todo estado serão emprega-
dos um efetivo de 12.600 militares, 
que representa um incremento de 
30% a mais no efetivo utilizado 

rotineiramente no policiamento 
ostensivo. A operação ainda é 
integrada pelos Comandos de Po-
liciamento Especializado (CPE) e 
de Aviação do Estado (COMAVE), 
além de tecnologias, a exemplo 
dos drones e videomonitoramento 
para potencializar o trabalho de 
segurança. 
Fonte*Com informações da 
PMMG

Foto:PM/MG

O coronel é comandante da 17ª região 
de Polícia Militar em Pouso Alegre

O Coronel PM Oterson Luís Nocelli /Foto :Divulgação

A Câmara Municipal de São Lou-
renço vai conceder o Título de 
Cidadão Honorário ao Coronel 
PM Oterson Luís Nocelli na noite 
desta sexta-feira, 29, às 20h. O 
evento, aberto ao público, será 
na sede da Casa Legislativa (Al. 
Dr. Gabriel Avair, 58 – Centro). 
A homenagem foi proposta pelo 
vereador Isac Ribeiro e aprovada 
por unanimidade durante sessão 
ordinária por meio do Decreto 
Legislativo 298/2019.
Nascido em Juiz de Fora, o 
Coronel Oterson tem 48 anos. 
Ingressou na Polícia Militar em 
fevereiro de 1991. É bacharel 
em Direito com especialização 

em Segurança Públ ica. Em 
2015, foi nomeado Comandan-
te do 57º Batalhão, em São 
Lourenço,  onde remodelou 
o policiamento na cidade ao 
aproximar a população da PM 
e investir nas questões relacio-
nadas à juventude. Já recebeu 
mais de seis medalhas.
Atualmente, o homenageado é 
o Comandante da 17ª Região 
da Polícia Militar, sediada em 
Pouso Alegre, e que engloba 
72 cidades. Entre elas, São 
Lourenço. Casado com Marília 
Rosa da Fonseca Nocelli, tem 
dois filhos: Isabella e Heitor.
                   Fonte :Ascom/CMSL 

Coronel PM 
Oterson receberá 
Título de Cidadão 
Honorário nesta 

sexta, 29

Delegado Felipe 
Piccin vai receber 
Título de Cidadão 
Honorário de São 
Lourenço nesta 

sexta (06.12)
A Câmara de São Lourenço vai 
homenagear o delegado Felipe 
Piccin Salles de Oliveira com o 
Título de Cidadão Honorário nesta 
sexta-feira (06.12), às 20h. A cele-
bração é aberta ao público e acon-
tece na sede da Casa Legislativa 
(Al. Gabriel Avair, 58 - Centro). A 
iniciativa foi de Renato Motta de 
Carvalho, aprovada por todos os 
vereadores na 29ª sessão ordiná-
ria. Ele atua na cidade pela Polícia 
Civil desde 2013. 
    Felipe Piccin nasceu em São 
Paulo no dia 16 de julho de 1981. 
Veio para São Lourenço em 1996, 
onde terminou seus estudos e 

graduou-se em Direito, exercen-
do as profissões de advogado e 
professor. A carreira de delegado 
começou em 2007, quando foi 
aprovado em concurso público 
para assumir o cargo em Itajubá. 
Sugestão de pauta: Entrega do 
Título de Cidadão Honorário de 
São Lourenço ao delegado Felipe 
Piccin
Data: 06.12.2019
Horário: 20h
Local: Sede da Câmara Munici-
pal de São Lourenço (Al. Gabriel 
Avair, 58 – Centro)
Câmara Municipal de São Lou-
renço
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Como as esponjas e os fungos ajudam 
cientistas da USP a descobrirem novos 

medicamentos

Desde a antiguidade, subs-
tâncias encontradas nas plantas 
são utilizadas como fonte de 
tratamento contra uma série de 
sintomas e doenças. Porém, 
no começo do século XX, após 
a descoberta da penicilina (pri-
meiro antibiótico da história) a 
partir de fungos, os olhares da 
comunidade científica come-
çaram a se voltar para outros 
ambientes. Um deles, ainda 
inexplorado até hoje, é o fundo 
do mar, que reserva uma bio-
diversidade misteriosa. Com a 
criação de cursos de mergulho 
autônomo depois da Segunda 
Guerra Mundial, mergulhadores 
começaram a reportar casos 
de intoxicação e queimaduras 
ao tocarem em determinados 
animais, fatos que chamaram a 
atenção principalmente de bio-
químicos, que passaram estu-
dar o potencial das substâncias 
causadoras de tais efeitos. 

Mesmo após décadas de pes-
quisas, o meio aquático ainda 
segue desconhecido. Até por 
isso, ele nos permite vislum-
brar diversas descobertas que 
poderiam ser feitas em caso de 
aumento no número estudos. 
Quem sabe não encontraríamos 
um novo composto eficaz contra 
alguma doença, por exemplo? É 
justamente com essa motivação 
que atuam os pesquisadores do 
Grupo de Química Orgânica de 
Sistemas Biológicos, do Instituto 
de Química de São Carlos (IQSC) 
da USP. “Nós estudamos orga-
nismos do mar, como esponjas, 
moluscos, fungos, briozoários e 
demais invertebrados em busca 
de substâncias interessantes 
para o desenvolvimento de fár-
macos”, explica Roberto Berlinck, 
professor do IQSC e coordenador 
do Grupo, fundado em 2000. 

Mas, afinal, com tantos animais 
disponíveis no oceano para se-
rem estudados, por que escolher 

organismos invertebrados? “Os 
animais que têm pouca mobilida-
de, ou fixos no substrato marinho, 
estão mais suscetíveis a ataques 
de predadores, competição por 
espaço e infecções por microrga-
nismos patogênicos. Eles tiveram 
que desenvolver mecanismos de 
defesa eficazes, como os espi-
nhos, que seriam uma defesa 
física, e os venenos, vistos como 
uma proteção química. Por isso, 
eles são tão atraentes de serem 
estudados”, explica o docente. 

O trabalho é complexo e envol-
ve uma série de etapas. Por meio 
de mergulhos, coletas e análises 
detalhadas em laboratório, os 
cientistas investigam a bioativida-
de de substâncias extraídas dos 
animais para testá-las em células 
doentes. Claro que para realizar 
todas essas tarefas, é preciso 
vencer o desafio geográfico. Ape-
sar da grande logística necessária 
para que o grupo do interior de 
São Paulo se desloque para o 
litoral, isso não diminui o empenho 
dos pesquisadores: “A distância 
nunca atrapalhou, mas é óbvio 
que é preciso ter disposição para 
ir ao mar, coletar, montar uma 
equipe e traçar a melhor estraté-
gia”, diz o professor, que mergulha 
desde 1994 para fazer coletas. 
Entre os destinos visitados pelo 
docente estão Fernando de No-
ronha (PE), São Sebastião (SP), 
Baía de Todos os Santos (BA) e 
Cabo Frio (RJ). Mesmo com tanta 
dedicação, a missão não seria 
possível não fosse a ajuda de 
diversos colaboradores. Ao todo, 
são dezenas de pesquisadores, 
entre professores e alunos, espa-
lhados pelo Brasil que colaboram 
com os estudos da USP. 

Brecando células cancerí-
genas – Um dos trabalhos em 
andamento no Grupo do IQSC 
é o da pós-doutoranda Camila 
Crnkovic. Em sua pesquisa, 
ela estuda a produção das fo-

mactinas, substâncias obtidas a 
partir do fungo Biatriospora sp., 
encontrado dentro da esponja 
marinha Dragmacidon reticula-
tum, no litoral de São Sebastião 
(SP). Entre outras funções, as 
fomactinas possuem ação anti-
câncer, inibindo o crescimento 
de células cancerígenas depois 
de tratamentos por quimiotera-
pia ou radioterapia. 

Utilizando técnicas computa-
cionais, Camila descobriu que 
o fungo estudado produz muito 
mais dessas substâncias do que 
se imaginava, sendo conside-
rado uma verdadeira fábrica de 
fomactinas. “O trabalho agora é 
isolar e identificar todas essas 
moléculas para determinar quais 
são as mais promissoras”, afirma 
a cientista. Testes em laboratório 
com alguns desses compostos 
mostraram resultados positivos 
em células doentes.  

Formada em Farmácia, Camila 
sempre carregou o interesse em 
atuar nessa área de pesquisa: 
“O apelo de procurar novos me-
dicamentos é muito motivante 
para mim. Quando você começa 
a estudar a química de produtos 
naturais, tem muita coisa diferen-
te, cada organismo produz um 
tipo de substância, cada classe 
de molécula tem uma atividade 
biológica diferente que pode virar 
um fármaco. Tudo fica mais atra-
ente por toda essa diversidade”, 
diz a pós-doutoranda, que realiza 
sua pesquisa em parceria com 
Leandro Oliveira, mestrando do 
IQSC e o mais novo integrante 
do grupo de pesquisa. Apesar do 
pouco tempo de casa, o jovem, 
que veio da cidade de Cássia, do 
sul do Estado de Minas Gerais, já 
se sente respaldado pela equipe: 
“Embora tudo ainda seja novo 
para mim, a experiência está sen-
do incrível. A pesquisa no IQSC é 
muito bem estruturada e o grupo 
totalmente acolhedor’, afirma. 

Substâncias produzidas pelos invertebrados apresentam atividade promissora 
contra diversas doenças, como câncer e malária 
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Moléculas promissoras no com-

bate ao câncer também foram 
localizadas em esponjas coletadas 
na foz do Rio Amazonas, bioma 
descrito em 2016. Em meio à di-
versidade local, elas chamaram 
a atenção por serem abundan-
tes, despertando em Vítor Feire, 
doutorando do IQSC, o interesse 
em estudá-las. Ele analisou um 
conjunto de moléculas extraídas 
da esponja Dictyonella e descobriu 
que as substâncias foram capazes 
de inibir in vitro a atividade de um 
complexo enzimático chamado de 
proteassoma, ação que fez com 
que elas adquirissem atividade 
anticâncer. Os resultados obtidos 
com o trabalho geraram o artigo 
científico publicado na Revista 
Journal of Natural Products . 

Mesmo com resultados pro-
missores, o pesquisador segue 
estudando novas esponjas en-
contradas no Rio Amazonas a 
procura de compostos cada vez 
mais eficientes. Formado em 
Química Ambiental pela UNESP, 
Vítor diz que se interessou pela 
área para descobrir como po-
demos utilizar organismos da 
natureza a nosso favor. “Aqui no 
laboratório, temos a possibilidade 
de estudar organismos nunca an-
tes explorados”, revela o jovem, 
que se sente gratificado em atuar 
nesse ramo da ciência: “Além de 
fazer o que eu gosto, estou mi-
rando lá na frente para conseguir 
um remédio que poderá ser utili-
zado em algum tratamento, isso 
é muito recompensador”.

Como encontrar a molécula 
ideal? Diante das centenas de mi-
lhares de substâncias produzidas 
pelos animais aquáticos, identifi-
car moléculas promissoras não 
está entre as missões mais fáceis. 
Segundo o professor Berlinck, a 
cada 10 mil novas substâncias 
descobertas, apenas uma che-
ga efetivamente ao mercado. “É 
um processo longo, que envolve 
muitos recursos, tanto financeiro 
como de pessoal. É um esforço 
humano enorme que exige um alto 
grau de conhecimento, por isso 
são tantas equipes trabalhando 
pelo mundo”, diz o docente.

O trabalho que o grupo de-
sempenha compõe os primeiros 
passos no processo de desco-
berta de um novo medicamento, 
funcionando praticamente como 
um grande “filtro” que facilita o 
trabalho de muitos cientistas ao 
descartar ou selecionar substân-
cias para o prosseguimento das 
etapas. O docente afirma que, 
atualmente, o custo total para 
desenvolver um novo fármaco 
gira em torno de $ 500 milhões 
e o tempo de espera pode variar 
de 10 a 20 anos. “Temos que ser 
certeiros na seleção”, afirma o 
docente, que prefere de estudar 
locais ainda pouco explorados. 

Um deles foi a Antártica, onde 
a Professora Lara D. Sette da 

UNESP de Rio Claro, colabo-
radora de Berlinck, coletou no 
substrato terrestre um fungo com 
grande potencial, chamado de 
Geomyces. Após testes in vitro 
no laboratório do IQSC, foi des-
coberto que o fungo produz subs-
tâncias promissoras no combate a 
doenças causadas por parasitas, 
como malária e leishmaniose. 
“Sabemos que o fungo possui um 
conjunto de moléculas interessan-
tes, agora vamos estudá-las uma 
a uma para saber quais sãos as 
mais efetivas”, explica. 

Protegendo as plantas – Pro-
tagonistas na descoberta de 
novos medicamentos, os fungos 
podem ser considerados vilões 
para algumas plantas, impac-
tando diretamente na produção 
alimentícia.  Esse é o caso do 
fungo Colletotrichum, conhecido 
por causar doenças em árvores 
e plantas frutíferas, como moran-
go, goiaba, maçã, feijão, amên-
doas, entre outras. No entanto, 
uma situação curiosa despertou 
o interesse da doutoranda do 
IQSC Mirelle Takaki. Ela desco-
briu que, estranhamente, o com-
portamento agressivo do fungo 
contra os vegetais não ocorria na 
Ilha de Alcatrazes, litoral norte 
de São Paulo, deixando de aco-
meter as plantas nativas. 

“O intuito do meu trabalho é 
descobrir porque alguns des-
ses fungos causam e outros 
não causam certas doenças, 
analisando tanto linhagens de 
plantas saudáveis como afeta-
das”, explica a aluna. Uma das 
suspeitas da pesquisadora é de 
que os fungos da Ilha estejam 
em condição de harmonia com 
as plantas locais. Como não há 
muitos predadores na região, 
não seria necessário “atacá-
las”. Mirelle diz que ainda não 
existe uma forma efetiva de 
evitar que as plantas sejam 
contaminadas. Com o seu tra-
balho, será possível entender 
como esses fungos se compor-
tam, abrindo caminhos para a 
produção de bioinseticidas que 
possam combatê-los e evitar a 
perda de alimentos.  

Formada em Química pela 
Unesp, Mirelle sempre gostou da 
área de química orgânica. Foi du-
rante seu mestrado que começou 
a procurar por grupos de pesquisa 
que estudavam produtos naturais, 
escolhendo o do IQSC. Atualmen-
te, ela está prestes a defender seu 
doutorado na Instituição. “É muito 
legal quando vemos o resultado 
do que estamos fazendo. Nós 
passamos anos estudando e, no 
final, é muito gratificante saber 
que o que desenvolvemos poderá 
ser aproveitado pela sociedade”, 
finaliza.

Texto e fotos: Henrique Fontes – 
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