
Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 159/2019 de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de recapagem a frio e recapagem a quente de pneumaticos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 24/01/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 041/2020 Empresa: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI EPP
ATA nº 042/2020 Empresa: REICAP REFORMADORA DE PNEUS LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 203/2019 de “aquisição de kit lanche”, com validade de 
12 meses, assinadas em 11/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 378/2019 Empresa: E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME

ATA nº 379/2019 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 249/2019 de “aquisição de emulsão asfáltica”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 09/04/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 175/2020 Empresa: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 253/2019 de “aquisição de eletrodomésticos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/03/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 170/2020 Empresa: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP

ATA nº 171/2020 Empresa: PS COMPANY COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 279/2019 de “aquisição de inseticidas para realizar 
a atividade de nebulização no controle de pragas”, com validade de 12 meses, assinadas em 
12/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 141/2020 Empresa: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 280/2019 de “contratação de empresa especializada em 
locação de máquinas e equipamentos”, com validade de 12 meses, assinadas em 12/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 142/2020 Empresa: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO E VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA ME

ATA nº 143/2020 Empresa: OXIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 282/2019 de “aquisição de enxoval hospitalar para 
atender as unidades de saúde”, com validade de 12 meses, assinadas em 12/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 144/2020 Empresa: CARVALHO E VILELA LTDA ME

ATA nº 145/2020 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME

ATA nº 146/2020 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E 
COMÉRCIO ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 300/2019 de “aquisição de materiais elétricos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 13/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 148/2020 Empresa: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP

ATA nº 149/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2020 (PMP 1702/2020) 
Para “aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar”, com entrega dos envelopes até 
dia 18/05/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 033/2020 (PMP 1977/2020) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes da 
rede de saúde do Município de Pindamonhangaba jurisdicionado à Secretaria de Saúde, pelo período 
de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 15/05/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 035/2020 (PMP 1618/2020) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência à saúde 
multiprofissional continuada na modalidade ‘home care’, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 19/05/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 025/2020 (PMP 1098/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de serviços 
especializados de desinsetização, desratização, descupinização e afastamento de morcegos 
(nocivos), disponibilizando de mão de obra, utilizando-se de aplicações de produtos específicos”, 
para alteração do termo de referência.

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 302/2019 (PMP 35476/2019) 
A autoridade superior com base na análise e manifestação técnica (setor da elétrica) da Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, da manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou 
provimento à manifestação em ata das empresas SX Lighting Second Eireli e Ledluz Indústria 
e Comercial Ltda e a contrarrazão interposta pela empresa Luminus Comercial Elétrica Ltda 
EPP (proc ext 786/2020) e deu provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa 
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, desclassificando a proposta do lote 01 da empresa Luminus 
Comercial Elétrica Ltda EPP e a proposta do lote 02 da empresa Elétrica Luz Comercial de 
Materiais Elétricos Ltda, e homologou, em 15/04/2020 e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais elétricos”, em favor da empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, o lote 
01 no valor total de R$ 271.110,00 (itens-vl unit em R$: 01-6,75; 02-7,80; 03-8,00; 04-8,00; 05-5,50; 
06-15,20; 07-11,00; 08-24,80; 09-29,00; 10-50,00; 11-24,80; 12-29,80; 13-70,00; 14-8,90; 15-5,20; 
16-10,30; 17-5,20), e lote 02 no valor total de R$ 791.010,00 (itens-vl unit em R$: 18-2100,00; 19-
40,00; 20-50,00; 21-160,00; 22-310,00).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 060/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica à HELOÍSA HELENA DE AZEVEDO 
CÉSAR responsável pelo imóvel situado a 
RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA, 
inscrito nesse município sob a sigla 
SO1211.03.012.000, para que efetue a 
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril  ,artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 061/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica à IVETE MARIA DA COSTA BISPADO 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE 
HUMBERTO GOMES FILHO Bairro CAMPO 
ALEGRE, inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.05.06.022.001 E SE21.05.06.022.002, 
para que efetue a limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º 
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  ,artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 062/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica à PEDRO FERNANDES 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSE HUMBERTO GOMES FILHO Bairro 
CENTRO, inscrito nesse município sob a 
sigla SO11.04.18.027.000, para que efetue 
a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril  ,artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras,Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, 
para a realização da “5ª Reunião Ordinária de 
2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e aprovação de ata;
• Projetos FUMCAD;
• Projeto NOUS – Informações;
• Salesianos – Escuta Especializada;
• Nomeação de Conselheiros para comissão 
de acompanhamento e homologação de 
projetos;
• Eventos do CMDCA 2020;
• Desafios das entidades e projetos do 
FUMCAD durante a Pandemia e Quarentena;
• Projetos que contemplem em sua prestação 
de contas o pagamento para empresa 
captadora de recursos (terceirização da 
captação);
• Projetos Itaú;
• Informes Gerais.
Data: 08/05/2020(sexta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
Transmissão online pela página do Facebook: 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba - 
CMDCA

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021
Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes 
e justifiquem sua falta através do e-mail: 
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ELEITORAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERURGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA 
CESAR E ROSEIRA, através de seu Diretor Presidente, ao final assinado, nos termos do Estatuto 
Social, assim determina:
CONSIDERANDO que houve a publicação do Edital para convocação da Assembleia eleitoral em 
13 de março de 2020, sendo cancelada posteriormente em 20 de março de 2020 pelo advento da 
pandemia do coronavírus (covid-19) declarada pela Organização Mundial da Saúde;
CONSIDERANDO que no âmbito nacional várias leis, decretos e outras normas foram editados 
para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus 
(covid-19), destacando-se a Lei Ordinária Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; a Portaria 
188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, conforme o Decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011; a Portaria 
nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde; o Decreto Legislativo nº 6, de 
20 de março de 2020, em que o Congresso Nacional reconhece o estado de calamidade pública 
até 31 de dezembro de 2020; o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que declara 
igualmente o estado de calamidade pública; o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, 
que impôs no Estado de São Paulo a medida de quarentena de 24 de março a 07 de abril de 2020 
prorrogado para 04 de maio d 2020; o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, do Município 
de Pindamonhangaba, que declara estado de Calamidade Pública  com o Decreto n. Decreto 5.775 
– 2020;
CONSIDERANDO que a orientação das autoridades médicas e sanitárias, bem como a 
determinação da legislação editada para o enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus é para a distanciamento e o isolamento social; e, que, nesse 
contexto, o próprio Sindicato suspendeu as suas atividades, a partir do dia 23.03.2020, bem como, 
há a alteração nos procedimentos de trabalho e de acesso de terceiros nas inúmeras unidades, 
onde atuam os associados da entidade;
CONSIDERANDO que a situação acima descrita configura estado de força maior no sentido de 
impedir realização de assembleias e das eleições de modo presencial;
CONSIDERANDO a impossibilidade de se realizar sessão da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral 
com a reunião presencial (física) dos associados, devido à atual emergência de saúde pública, 
decorrente da crise do coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO que há no ordenamento jurídico brasileiro inúmeras normas que autorizam a 
realização de atos jurídicos a distância, destacando-se a recente Resolução nº 313, de 19 de março 
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar atos do Poder Judiciário relacionados 
com a questão do coronavírus (covid-19); e, especialmente, o Provimento CG nº 8/20, editado 
pelo Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, dispondo sobre medidas de prevenção 
a serem adotadas nos Serviços Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de São Paulo 
(Cartórios Extrajudiciais) em relação ao coronavírus (covid – 19), expressamente autorizando o 
atendimento virtual, a distância, como estabelecem por exemplo os seus art. 3º e art. 5º;

1) Assim o Sindicato, através de seu Diretor Presidente, CONVOCA a sessão da Assembleia Geral 
Ordinária Eleitoral que será realizada de modo virtual (a distância) no dia 8 de maio de 2020, entre 
7:00 e 20:00 horas, cujo link para acesso à assembleia e participação no processo de votação 
poderá ser acessado pelo endereço www.sindmetalpinda.com.br, nos termos deste edital e de 
conformidade com as disposições que seguem:

2) Nos termos do art. 181 do Estatuto da Entidade, pôr em exame as propostas das seguintes 
alterações estatutárias:
a) A inclusão do Art. 100-A para modificar o prazo mínimo estabelecido no artigo 100 do Estatuto 
da entidade, para a instalação da assembleia eleitoral para o prazo mínimo de 30 (trinta) dias do 
término do mandato vigente;
b) A inclusão de §1º no art. 59, para determinar o meio de aprovação das assembleias on-line;
c) A inclusão do art. 93-A, para permitir que as eleições em dois turnos ocorram até o último dia 
do término do mandato vigente, ocorrendo a posse da nova diretoria em até o dia útil seguinte do 
término do mandato da diretoria anterior.
d) A inclusão do § 4º no art. 105, para que permita o funcionamento do sindicato em dias corridos;
e) A inclusão do art. 110-A, para permitir a realização da eleição por meio de votação on-line;
f) Na hipótese de aprovado o meio eletrônico, aprovar o respectivo Regimento Eleitoral;

3) Das eleições:
a) Definição das datas e duração das eleições no primeiro turno e no segundo turno para 
escolha dos membros da Diretoria Plena (Comitês Sindicais de Empresa e do Comitê Sindical 
dos Metalúrgicos Aposentados), do Conselho da Direção Executiva, da Direção Executiva e do 
Conselho Fiscal, para gestão 2020/2024; 
b) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral que presidirá todo o processo eleitoral, sendo 
que esta Comissão Eleitoral será presidida pelo Presidente do Sindicato, na forma do artigo 100, 
parágrafo 4º, do Estatuto Social; 
c) Aprovação da relação das empresas que elegerão, no primeiro turno das eleições, seus 
Comitês Sindicais de Empresas, observados os critérios contidos nos artigos 68, 69 e 101, do 
Estatuto Social do Sindicato. Os associados que desejarem constituir um Comitê Sindical em 
sua empresa, observadas as condições contidas no artigo 68, caput, do Estatuto Social, poderão 
encaminhar solicitação, acompanhada da devida assinatura dos associados, no e-mail imprensa@
sindmetalpinda.com.br até às 20 horas do dia 7 de maio de 2020.

Pindamonhangaba, 4 de maio de 2020.

HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 

MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERURGICO, OFICINAS 
MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE 

PINDAMONHANGABA, MOREIRA CESAR E ROSEIRA

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 5 de maio de 2020
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Pesquisadores do Insti-
tuto Butantan combinarão 
técnicas inovadoras de bio-
tecnologia para formular 
uma nova vacina contra a 
doença COVID-19, causada 
pelo novo coronavírus. O 
objetivo é induzir no orga-
nismo, de modo mais efe-
tivo, diversos tipos de res-
posta imune contra o vírus 
(SARS-CoV-2).

A nova estratégia é ins-
pirada em um mecanismo 
usado por certas bactérias 
para “despistar” o sistema 
imune: elas liberam peque-
nas esferas feitas com o ma-
terial de suas membranas 
como iscas para desviar a 
defesa do organismo. Es-
sas vesículas, denominadas 
membranas pelos pesqui-
sadores, têm a proprieda-
de de ativar intensamente 
o sistema imunológico e, 
por isso, atraem células e 
moléculas da defesa do or-
ganismo.

Os cientistas aprovei-
tarão esse artifício das 
vesículas de membrana e 
acoplar a elas proteínas de 

Após o período de recesso antecipa-
do devido aos impactos da pandemia 
de COVID-19, alunos de Escolas Técni-
cas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais voltaram às aulas 
remotamente na segunda-feira (04) 
utilizando a plataforma de colaboração 
e comunicação Microsoft Teams.

Desde o dia 22 de abril, o Centro 
Paula Souza (CPS) tem se dedicado à 
capacitação de professores e alunos 
para o uso da ferramenta de aprendi-
zagem virtual.

O período de capacitação bem 
como os tutoriais disponibilizados 
por meio de vídeos permitem que os 
estudantes e docentes se adaptem 
ao modelo à distância, como uma al-
ternativa ao ensino presencial, cujo 
objetivo é diminuir o impacto da pan-

demia de COVID-19 no aprendizado, 
durante o ano letivo.

Todos os alunos terão acesso a um 
novo plano de ensino que contempla 
o modelo EAD e, de acordo com o 
CPS, o gerenciamento do rendimento 
destes estudantes será feito com base 
na entrada em sala de aula, perma-
nência, participação em atividades 
em tempo real, realização de tarefas 
solicitadas por meio do Teams, entre 
outros critérios.

Com o uso da ferramenta, as tur-
mas serão divididas entre grupos e 
as disciplinas por pastas, o que per-
mite o compartilhamento de arquivos 
de forma organizada para os alunos. 
Além disso, eles terão acesso a vi-
deoaulas, poderão se comunicar uns 
com os outros, trocar documentos 

via chat. Ainda, alunos e professores 
poderão editar arquivos online, o que 
facilita a realização e correção de ati-
vidades.

Os alunos podem acessar os con-
teúdos, aulas e atividades por meio 
de uma variedade de dispositivos, 
seja no desktop, notebook, tablet ou 
smartphone.

Atendendo às recomendações do 
Governo do Estado e das autorida-
des de saúde, recessos inicialmente 
programados para determinados pe-
ríodos entre os meses de abril, julho 
e outubro foram concentrados entre 
os dias 23 de março e 21 de abril. A 
medida foi tomada para proteger a 
comunidade escolar e servidores, vi-
sando reduzir a proliferação do coro-
navírus.

Alunos de Etecs e Fatecs 
voltam às aulas remotamente

superfície do novo corona-
vírus. Criadas em labora-
tório, essas vesículas atrai-
riam a defesa imune contra 
as proteínas de superfície 
do novo coronavírus, indu-
zindo uma memória a ser 
mobilizada no caso de uma 
eventual infecção. A formu-
lação estimularia não só a 
produção de anticorpos, 
mas também de outras cé-
lulas ligadas ao sistema 
imune, como macrófagos e 
glóbulos brancos.

“Para essa abordagem, 
juntamos duas estratégias 
diferentes que já vínha-
mos utilizando no desen-
volvimento de vacinas 
contra outras doenças. A 
nova técnica permite que 
as formulações contenham 
uma grande quantidade 
de um ou mais antígenos 
do vírus em uma platafor-
ma fortemente adjuvante, 
induzindo uma resposta 
imune mais pronunciada”, 
explica Luciana Cezar Cer-
queira Leite, pesquisadora 
do Laboratório de Desen-
volvimento de Vacinas do 
Instituto Butantan.

Apoio
O estudo, apoiado pela 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), integra 
uma plataforma de pesqui-
sa que envolve o desenvol-
vimento de vacinas para 
coqueluche, pneumonia, 
tuberculose e esquistos-

Butantan combina técnicas de biotecnologia 
para formular vacina contra COVID-19

Iniciativa tem objetivo de induzir no organismo, de modo mais 
efetivo, diversos tipos de resposta imune ao novo coronavírus

somose, com base em téc-
nicas desenvolvidas para 
a BCG recombinante (usa-
da para prevenir formas 
graves de tuberculose em 
crianças). Recentemente, 
foi criada uma nova linha 
no projeto voltada ao de-
senvolvimento de uma va-
cina para a COVID-19.

“No mundo todo, e aqui 
no Brasil também, estão 
sendo testadas diferentes 
técnicas. Muitas delas têm 
como base o que já estava 
sendo desenvolvido para 
outros vírus, como o que 
causou o surto de SARS em 
2001. Esperamos que fun-
cionem, mas o fato é que 
ninguém sabe se vão real-
mente proteger. Neste mo-
mento de pandemia, não é 
demais tentar estratégias 
diferentes. A nossa abor-
dagem vai demorar mais 
para sair, mas, se aquelas 
que estão sendo testadas 
não funcionarem, já temos 
os planos B, C ou D”, diz a 
pesquisadora.

Muitas vacinas consis-
tem em soluções com o pa-
tógeno morto ou atenuado. 
São as chamadas vacinas 
celulares que, ao serem in-
jetadas no indivíduo, têm 
por objetivo desenvolver 
a resposta imune contra o 
microrganismo, como an-
ticorpos específicos e ou-
tras células de defesa de 
modo seguro, sem sofrer 
as consequências da doen-
ça. Dessa forma o indivíduo 
fica imunizado, tendo uma 
“memória de combate” 
do próprio sistema imune 
contra um determinado 
patógeno.

Estratégias combinadas
O grupo do Butantan 

propõe a combinação de 
duas estratégias para o de-
senvolvimento de uma va-
cina acelular. De um lado, 
tem-se as proteínas recom-
binantes de antígenos de 
superfície do novo corona-
vírus, que têm o papel de 
deflagrar a produção de 
anticorpos específicos con-
tra o SARS-CoV-2. De outro 
lado, utilizam-se vesícu-
las de membrana externa 
(Outer membrane vesicles, 
conhecidos como OMVs) 

como matriz suporte dos 
antígenos, para que a partí-
cula mimetize o vírus.

Para isso, a vacina em 
desenvolvimento no Bu-
tantan usará uma plata-
forma inovadora de apre-
sentação de antígenos 
chamada Multiple antigen 
presenting system (MAPS), 
desenvolvida por um cola-
borador da Universidade 
de Harvard, dos Estados 
Unidos, e usada em uma 
formulação experimental 
contra o pneumococo.

Basicamente, o comple-
xo molecular é montado 
por um sistema de acopla-
mento semelhante ao usa-
do para detecção na reação 
de ELISA (ensaio de imu-
noabsorção enzimática), 
muito usada em diagnós-
ticos. Esse tipo de teste de 
laboratório é usado para 
detectar anticorpos contra 
um determinado patógeno 
e assim diagnosticar doen-
ças. No processo desenvol-
vido em Harvard, um ou vá-
rios antígenos são ligados a 
polissacarídeos das cápsu-
las das bactérias, como se 
fossem peças de encaixar.

Sistema imunológico
A ideia de usar as OMVs 

partiu da observação de 
uma estratégia que deter-
minadas bactérias gram-
-negativas adotam para es-
capar do sistema de defesa 
do hospedeiro. “Quando 
infectam organismos, as 
bactérias produzem essas 
vesículas a partir de sua 
própria membrana exter-
na. O intuito é atrapalhar 
a resposta do sistema imu-
nológico. Anticorpos e ou-
tras células relacionadas 
ao sistema imune ficam 
tentando matar as vesí-
culas em vez de atacar as 
bactérias, que ficam livres 
para se multiplicar no or-
ganismo”, diz.

Na nova formulação, a 
presença dessas vesículas 
extracelulares tem a fun-
ção de estimular a respos-
ta imunológica. “Elas são 
muito imunogênicas. Estu-
dos recentes mostram que 
têm grande capacidade de 
ativar células dendríticas e 
macrófagos”, completa.
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