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Uma vida
dedicada à ciência

‘‘

Pensar no Thiemann é pensar na materialização de um sonho. O sonho era termos uma área de Biotecnologia. O Thiemann, juntamente com o Spartaco (Mestre
em Ciências Biológicas), permitiu que este sonho se tornasse realidade”.
Com estas palavras ditas pelo Presidente do Conselho Diretor do Cristália,
Dr. Pacheco, apresentamos uma edição especial da revista Matéria-Prima
integralmente planejada e carinhosamente dedicada ao ex-colaborador do
Cristália, Dr. Josef Ernst Thiemann.
Por mais de dez anos em que esteve conosco, Dr. Thiemann não somente
escreveu importantíssimas páginas de sua brilhante história profissional em favor da ciência e da qualidade de vida das pessoas, mas mostrou também que
um sonho, quando alimentado pela confiança e perseverança, pode transformar um grupo, uma empresa e uma nação.
“O Thiemann tinha tantas qualidades que fica difícil destacar uma sobre
as outras. Além do seu vasto conhecimento e da enorme disposição para o
trabalho, ele era extremamente humilde, cortez e afável com todos os colaboradores, muitos dos quais ele ajudou a crescer tecnicamente. Um ser humano
de qualidades incomuns”, comenta Dr. Pacheco.
Dr. Thiemann participou de todas as etapas para a implantação e operacionalização da área de Biotecnologia no Cristália. Desde cedo, incorporou em
suas atividades um dos principais componentes do DNA de nossa empresa,
fazendo da inovação o seu norte de trabalho. Em um dos resultados tivemos
a recente aprovação, pela Anvisa, do primeiro produto biotecnológico a partir
de microrganismos proveniente da biodiversidade brasileira: a enzima colagenase, usada no tratamento de feridas e queimaduras.
Caros colaboradores, infelizmente o Dr. Thiemann não está mais, fisicamente, conosco. No entanto, seus ensinamentos e seus exemplos de humildade,
determinação e responsabilidade serão, para sempre, lembrados entre todos
aqueles que darão sequência em seus projetos e sonhos.
“Se os nossos colaboradores pudessem refletir, minimamente que fosse, os
ensinamentos que o Thiemann nos deixou, o Cristália ganharia enormemente.
O Thiemann representa, para mim, o que todo brasileiro sério deveria ser. O
Thiemann é um ser admirável. Saudades”, conclui Dr. Pacheco.
Confira mais informações sobre nosso estimado homenageado. Boa leitura.
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O início
da jornada
Thiemann

iniciou sua carreira na
área de Microbiologia, no ano de 1957, como
Chefe de Laboratório de Microbiologia Industrial
logo após se formar em agronomia pela Escola
Superior de Agricultura e Veterinária do Paraná e
se especializar em Genética Macrobiótica.
Nos anos que seguiram, o pesquisador se
aprofundou por meio de cursos em universidades
brasileiras e estrangeiras, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Università Degli
Studi de Pavia, Embrabio Empresa Brasileira de
Biotecnologia S.A., entre outras.
No entanto, foi somente no ano de 1986 que as
escolha de Thiemann começaram a encaminhá-lo
para o Laboratório Cristália. Neste ano, ele havia
sido convidado pelo Professor Spartaco Astolfi Filho
para ministrar uma palestra sobre produção de celulases na ESALQ, Piracicaba. Na ocasião, Spartaco
coordenava o módulo de Engenharia Genética que
Thiemann viria a cursar enquanto trabalhava na
BIOBRÁS – Bioquímica do Brasil S.A., Minas Gerais.
Em 1988, a BIOBRÁS convidou o grupo de
pesquisa do Prof. Spartaco, já um grande amigo
de Thiemann, a desenvolver a tecnologia de produção de insulina humana pela via da genética/
fermentação. Assim, juntos, construíram nos dois
anos seguintes um clone da bactéria – Escherichia
coli – capaz de produzir insulina humana.
Após 11 anos de trabalho, em 2001, a empresa mineira foi comprada pela dinamarquesa
Novo Nordisk. Com as patentes para produção
de insulina, os ex-controladores da BIOBRÁS fundaram a Biomm, empresa esta que Thiemann trabalhou como pesquisador até o ano de 2003 e
continuou apenas como consultor em Fermentação Industrial até 2005.

Passeio a Camboriú

Enquanto trabalhava com a otimização de processos fermentativos de produção de biofármacos na
PROBIOMED, no México, Roberto C. Debom, então
Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e
Spartaco, que já havia sido chamado pelo Cristália,
convidaram Thiemann a participar da construção
da divisão de Biotecnologia do Cristália.
“Mostramos para ele então o nosso sonho.
Não havia construção nenhuma, somente o platô. Primeiro, fizemos o desenho daquela planta
de pesquisa e o Dr. Pacheco nos dizia: ‘se vocês
aprenderem a fazer o produto, eu faço a fábrica’.
E a empresa nos deu tudo para aprendermos a
fazer o produto: o setor de Pesquisa e Desenvolvimento na área Biotecnológica”, recorda Debom.
Assim foi iniciada uma longa jornada de contribuições e crescimentos dentro do Laboratório
Cristália.

Inovando

a cada conquista

Josef Ernst Thiemann começou a trabalhar no
Laboratório Cristália efetivamente em 2006.
O primeiro passo nos investimentos em Biotecnologia foi a construção de um centro de Pesquisa e
Desenvolvimento.
“Fizemos a planta e ele (Thiemann) começou os
primeiros trabalhos de fermentação. Depois conseguimos a segunda planta, a industrial, após entregarmos o primeiro produto, que foi o hormônio de
crescimento, como um crédito da empresa ao nosso
trabalho”, explica Debom.
Durantes os primeiros anos de pesquisa, os processos iniciais eram destinados apenas às fermentações. Thiemann e Spartaco, sob a supervisão do
então Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Roberto Debom, escolheram os primeiros
pesquisadores a compor o quadro de funcionários
da Biotecnologia. Na ocasião, foram contratadas
pessoas cujos nomes estão atualmente a frente da
liderança do departamento: Marcos Alegria, Diretor
de Biotecnologia, e Milena Oliveira, Gerente de Documentação de Biotecnologia.

Thiemann já havia trabalhado muitos anos na
Itália, no Instituto Lepetit, que viria a ser a Pfizer
Química Ltda. Um dos seus principais trabalhos
na Europa durante a década de 50 foi a busca
por novos microbióticos, e os trabalhos a serem
desenvolvidos no Cristália foram baseados nessa
experiência.
“Trabalhamos no início com o desenvolvimento de
bactérias geneticamente modificadas, em especial o
Hormônio do Crescimento, em que o processo se baseava na construção de ‘clones’ das bactérias que
eram enviados para a fermentação. Dr. Thiemann
sempre focou em um processo industrial robusto e de
baixo custo, e quando esse objetivo não era alcançado, ele voltava e redesenhava os experimentos”,
comenta Ney Ribeiro, Coordenador Industrial da Biotecnologia.
Nos primeiros trabalhos desenvolvidos, Milena
conta que os colaboradores da Biotecnologia trabalharam durante dez dias, das 7h às 22h. “Foram
dez dias que ficamos aqui sem fim de semana, sem
feriado. O Dr. Thiemann ainda conseguiria traba-

lhar mais uns dez dias nesse ritmo. É uma pessoa
que não tem cansaço, não esmorece. Trabalha o
tempo inteiro. Sem intervalos, sem pausas. E foi assim durante muitos anos”, recorda Milena.
Em 2006, foi iniciado um dos mais importantes projetos para o departamento de Biotecnologia que foi concluído em 2016. A descoberta de um microrganismo
nacional para a produção do material colagenase.
“Isso foi muito marcante e um verdadeiro ato de
coragem de nós três (Thiemann, Spartaco e Debom),
pois esperávamos os resultados, mas não imaginávamos que chegaríamos tão longe.”
Eduardo Gottardo, pesquisador que trabalhou
com Thiemann durante seis anos, relata que “com a
consultoria do Dr. Thiemann, pesquisadores foram utilizando as mais diversas e modernas técnicas para descobrir em território nacional uma maneira de conseguir
obter a Colagenase. A partir de amostras de solo de
vários locais do Estado de São Paulo microrganismos
foram isolados e consequentemente um destes hoje é
o responsável pelo processo fermentativo industrial ao
qual obtemos o IFA colagenase”.
A principal diferença da colagenase brasileira é a
forma de produção se comparada à enzima importada. O Laboratório utiliza uma cepa descoberta no solo
de uma propriedade rural no Estado de São Paulo e a
cultiva em meio vegetal, enquanto que a importada é
desenvolvida com proteína animal e, por isso, oferece
risco de transmissão da doença vaca louca.
Durante o projeto, Eduardo conta que Thiemann
era exigente e muito correto nos experimentos e

testes, e participou auxiliando na consultoria da
construção e da compra dos equipamentos e reatores, já que era especialista em plantas biológicas
industriais e sua implementação.
“Quando tudo já estava em pleno funcionamento, ele estava muito contente e orgulhoso de tudo. E
quando o Cristália conseguiu o Registro do produto
na Anvisa ele estava passando por um tratamento e
não estava conosco. Então, fiz uma ligação para ele
e contei. Ele ficou muito feliz, extremamente emocionado”, lembra-se Eduardo.
O Coordenador Industrial da Biotecnologia recorda-se que a Colagenase sempre esteve presente na
Biotecnologia, mas o projeto só tomou forma com
experimentos no laboratório de P&D. “Dr. Thiemann
foi responsável pela implementação da fermentação
industrial na Biotecnologia, desde a aquisição dos equipamentos de P&D até a implementação desse conceito
em nossa formação como pesquisadores”, relata Ney.
Atualmente, o legado de Thiemann se estende a um
novo projeto de Bioprospecção de microrganismos.
Marcos Alegria, explica que novos microrganismos têm uma tendência a produzir novas moléculas
que podem ter uma série de atividades antimicrobianas, antitumorais e antifúngicas. “Nesses anos, esse
foi um dos projetos que ele mais se dedicou, e hoje
temos uma coleção muito significativa de microrganismos. É uma perspectiva muito interessante de
descobertas de novos ativos a partir dessa coleção
que ele isolou e nos ajudou a isolar. Ele sempre fazia
questão de dividir as conquistas”, conclui Marcos.

Inauguração da Biotecnologia em 2013

Homenagem 10 anos do Dr. Thiemann e Prof. Spartaco

“Deixei meu
coração aqui...”
Assim concluiu Thiemann o discurso de agradecimento pela homenagem de 10 anos de Laboratório Cristália

...

“À frente do profissional, vem o homem. O Prof. Thiemann, com todo o seu
vasto conhecimento técnico, sempre me chamou a atenção pela simplicidade. Tratava a todos de maneira indistinta e sempre de forma muito educada
e otimista com os projetos da nossa Biotec. Exemplo de que conhecimento
pode muito bem conviver com humildade e simplicidade”.
Dr. Eduardo Job
“No primor da rima, eu encontro a justa verdade que exprima todo o amor
que meu peito sente”.
Roberto Debom

...

...

...

...

“No início, quando os laboratórios começaram a funcionar, fui visitá-los e
não me esqueço da imagem dele, apesar da idade já avançada, mas parecia uma criança exultante, observando no microscópio bactérias com corpos
de inclusão do hormônio de crescimento! Ele amava o que fazia por isso o
fazia com alegria e competência contagiando as pessoas ao seu redor”.
Dra. Regina Scivoletto
“Considero o Dr. Thiemann um dos grandes nomes da ciência do Brasil. Um
cientista dedicado à indústria. Se o País tivesse investido em outros como
ele, a Bioindústria nacional estaria em outro patamar”.
Marcos Alegria

“Foi essencial tudo o que o Cristália conseguiu trazendo ele como consultor,
e vai ser pra sempre. Esse setor, que tende a ser um dos mais importantes
do Brasil e do mundo, é responsável pelos produtos do nosso futuro. E ele
nos preparou para tudo isso e muito bem, em cada etapa e da melhor
maneira possível”.
Eduardo Gottardo
“A construção de tudo e as diretrizes da forma como a gente trabalha foi
inspiração dele”.
German Wassermann

Thiemann com esposa Dady comemorando
o aniversário de 50 anos de casados

...

“Nós vemos o Dr. Thiemann em tudo que fazemos. Acredito que o legado
que ele deixou o representa quase que fisicamente”.
Milena Oliveira

...

...

“Um dos legados importantes foi o amor e a dedicação ao projeto de desenvolvimento de novas moléculas, no qual ele trabalhava horas sentado
em seu microscópio basicamente ‘pescando’ microrganismos raros os quais
podem em um futuro ser produtor de novas moléculas”
Ney Ribeiro

Thiemann com esposa Dady e os filhos Marcelo e Otávio

“Ele nunca abandonou o trabalho. A disciplina dele é incomparável”.
AdrianaYokomizo

...

...

“Sem dúvida a presença dele nesses 10 anos em nosso grupo no Cristália
foi essencial para a formação da equipe e para o sucesso atingido nessa
área pela empresa. Está fazendo muita falta...”.
Prof. Spartaco

Homenagem 10 anos do Dr. Thiemann e Prof. Spartaco

Homenagem 10 anos do Dr. Thiemann e Prof. Spartaco

Josef Ernst Thiemann, filho de alemães radicados no Brasil após a 1ª Guerra Mundial, nasceu
em Blumenau, no ano de 1931, e era conhecido
pelos familiares por “Papi”, pai em alemão.
“Na escola, excelente aluno. Na universidade,
sempre 1º colocado. Ganhou bolsa da Rockefeller Foundation e foi para os Estados Unidos
estudar. Não falava Inglês e mesmo assim foi
o melhor aluno. E foi nos Estados Unidos, em
Wisconsin, que conheceu a mulher com quem
dividiria 60 anos de sua vida.
Teve algumas paixões. Pela sua Blumenau
natal. Pelo sertão Mineiro de Montes Claros
que o adotou desde 1977, por sua fazenda e,
sim, pelo Brasil... Nunca ligou para dinheiro,
as coisas materiais o aborreciam. Gostava
de ideias, mesmo das mais estranhas. Era
extremamente simples, não por limitação
e sim por opção. Era engraçado sem precisar fazer força. Não fazia questão de
viajar, mas nas viagens que fizemos, era
o que mais se divertia! Gostava de comer
bem: ovo frito e bife, nada mais. Sempre
distraído, perdia tudo! Chave de carro, carteira, documentos, tudo! Só passaportes foram três (!!). A cabeça
sempre ocupada com coisas mais importantes...
Sempre muito pontual (Mineiro não perde o trem, dizia...). Nasceu completamente desprovido de PACIÊNCIA
(sim, em maiúsculo!). O que não tinha de paciência, porém, tinha curiosamente, de tolerância. Parecia severo.
Não era... Nunca foi radical, mas era teimoso, muito teimoso!
Se havia algo que o definisse, era o trabalho. Para ele
nunca uma obrigação ou um meio, mas uma benção.
Amava o que fazia e não compreendia as pessoas que
não se dedicassem da mesma forma. Trabalhou, literalmente, até o fim de sua vida, e foi mais feliz por isso.
Certamente, não saberia não ser útil.”

“A grandeza de um homem pode
ser vista por sua capacidade de
superar os golpes recebidos e não
na sua força quando se impõe
sobre as outras pessoas”

Josef Ernst Thiemann

Marcelo e Otávio Thiemann
Filhos do Dr. Thiemann
1931 - 2016

