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Céline e Semmelweis

H á bons e maus malditos. Eu gosto de quase todos. Nem
sempre inteiramente. Louis-Ferdinand Céline foi um
maldito. Simpatizante do nazismo, colaborou com o

ocupante da França e publicou alguns “panfletos”, proibidos
até hoje, antissemitas. Como romancista, porém, escreveu al-
guns dos mais belos e originais livros do século XX, entre os
quais “Viagem ao Fim da Noite” e “Morte a Crédito”. Médico,
Céline defendeu uma tese de menos de cem páginas sobre um
homem, também médico, cuja história me fascina, o húngaro Ig-
nác Fülöp Semmelweis.

Semmelweis pensava à frente do seu tempo. Por isso, pare-
cia lento. É o tipo de pessoa que eu admiro. Ele encontrou defi-
nitivamente a causa da febre puerperal, que dizimava mulheres
depois do parto. Foi ridicularizado. Nutro um encantamento por
pessoas ridicularizadas por desafiarem o senso comum. Nietzs-
che foi assim. Semmelweis também. Começa que ele desistiu de
ser advogado e resolveu ser médico depois de ter assistido, em
Viena, à autópsia de uma mulher morta de febre puerperal. Fa-
lava alemão com forte sotaque austríaco. Debochavam dele.

A febre puerperal matava 13% das mulheres depois do parto.
Os professores de Semmelweis achavam que não havia como
preveni-la e que o problema vinha de maus hábitos das grávidas,
como promiscuidade. Quando o índice de mortalidade saltou pa-
ra 18%, Semmelweis percebeu que precisava chutar o balde. As
mulheres preferiam parir num chiqueiro ou na rua a ir a um
hospital. Semmelweis tirou uma conclusão logicamente cristali-
na: o problema era o hospital. Os seus colegas e chefes riram.
No mesmo hospital, entre as pacientes do doutor Bartsch, a taxa
de mortalidade das parturientes não passava de 3%.

Quando Jakob Kolletschka, professor de anatomia, morreu
depois de cortar um dedo com um bisturi, Semmelweis teve
um sobressalto: a autópsia indicou algo semelhante ao que ma-
tava as mulheres. Além disso, ele se deu conta de que Bartsch
lavava as mãos antes de tocar nas suas pacientes. Mandou
que os médicos lavassem as mãos com hipoclorito de cálcio an-
tes de qualquer procedimento. A mortalidade caiu para 2,4%.
A comunidade científica ficou furiosa. Pasteur ainda não havia
provado a existência de micro-organismos. Os médicos tinham
as suas teorias e não pretendiam carregar no lombo tantas
mortes por falta de higiene pessoal. Desancaram Semmelweis.

A história da descoberta de Semmelweis é muito conhecida.
Está na Internet. Foi ele também que mandou higienizar todos
os instrumentos antes de qualquer prática. Estar certo antes
do tempo levou ele a perder o emprego em 1849. Deu a volta
por cima na Hungria, conquistou adeptos, mas morreu num
hospital psiquiátrico em 13 de agosto de 1865. Um inimigo te-
ria dito que ele foi vítima do azar. Semmelweis continua a ser
combatido. Em 2003, o pesquisador Milton Wainwright encon-
trou um novo argumento contra ele: outros teriam feito a mes-
ma descoberta antes dele. Wainwright já foi contestado. Sem-
melweis foi simples e genial demais. Nunca será deixado em
paz. O senso comum odeia os visionários.

E
stá tramitando no Senado Federal uma pro-
posta que determina um prazo máximo de
até seis meses para exame e concessão de pe-

dido de patente ou de registro de marca em territó-
rio nacional. A proposição, do senador Paulo Paim
(PT-RS), está sob análise da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(CCT). Devem participar dos debates naquela Casa
representantes do Instituto Nacional de Produção In-
dustrial (INPI), da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp), do Ministério da
Ciência e Tecnologia e da Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI).

Para o parlamentar proponente, o mérito da ini-
ciativa está em alinhar o país com as demais nações
do mundo desenvolvido, que conseguem estabelecer
tempos menores para registrar sua produção cientí-
fica e tecnológica. As empresas brasileiras, e mes-
mo os organismos privados e oficiais de pesquisas e
estudos, precisam, atualmente, enfrentar uma gran-

de burocracia na hora de garantir seus direitos so-
bre novos conteúdos por elas descobertos. Não va-
mos longe: hoje, qualquer pessoa do povo que conse-
guir usar sua criatividade para inventar qualquer
produto ou serviço terá pela frente uma jornada
exaustiva para preservar sua invenção. Parece que
toda a máquina administrativa nessa hora age em
desfavor daquele que se dedica a um mister de fa-
zer avançar a técnica e o conhecimento.

O aumento da competitividade da indústria brasi-
leira depende de investimentos maciços em tecnolo-
gia e em inovação e também de um aperfeiçoamento
do marco normativo do setor de registros desses
avanços. Os mercados interno e externo demandam
uma segurança para os agentes e instituições inova-
doras para que elas possam empreender suas ativi-
dades com uma legislação protetiva eficiente. Essa
lacuna poderá ser preenchida com uma nova lei que
leve o poder público a melhorar sua gestão em uma
área tão importante para nossa economia.

Opinião
opiniao@correiodopovo.com.br

LARA LUTZENBERGER

“Omundo mudou por nossa causa.
Chegou a nossa vez de mudar

por ele.” Esse é o slogan do Prêmio José
Lutzenberger de Jornalismo Ambiental,
lançado em março em uma iniciativa da
ARI, Abes-RS e Braskem.

É mais do que tempo de traduzirmos
a consciência ambiental em ações. Uma
atitude condizente com a preservação da
capacidade do nosso planeta de susten-
tar a vida com qualidade, expressa em
clima agradável, solos férteis, água límpi-
da, ar puro e ambiente estimulante para
o sentir-se bem individual e coletivo, in-
clusive o das demais espécies que o confi-
guram sinergicamente conosco.

O jornalismo, como grande refletor da
realidade, cumpre um papel singular nes-
se movimento. É preciso jogar luzes so-
bre as inúmeras iniciativas que surgem
na forma de atitudes ecocidadãs, ações
empresariais, movimentos sociais e políti-
cos visando a uma reorientação mais
construtiva de nossa sociedade.

São, por exemplo, escolas que mobili-
zam suas comunidades para a criação e
a manutenção de áreas verdes; são in-
dústrias que minimizam a geração de re-
síduos e que lançam produtos com me-
nor demanda energética, duráveis e reci-
cláveis; são leis que favorecem a viabili-
dade econômica e social de uma produ-
ção agrícola diversificada e ecologica-
mente inserida nas paisagens; ou, ainda,
regulações que podem inverter a situa-
ção atual, em que é mais econômico der-
rubar a Amazônia para plantar soja do
que manejá-la com reverência como ex-
pressão máxima da biodiversidade tropi-
cal e agente vital de macrorregulação cli-
mática. Felizmente, exemplos abundam.

Mas como diz um provérbio budista:
“A árvore que cai faz muito mais baru-
lho do que a floresta que cresce”. Essa
última tende a se estabelecer não só de
forma silenciosa, mas muito mais lenta
também. Porém, se tivermos um exérci-
to de vaga-lumes, guiado pelo espírito
de “Lutz”, a iluminar essa floresta e a
divulgar o mundo encantado que esta
abriga, certamente estaremos dando um
impulso para reverter o quadro atual,
em que escutamos tantas árvores tom-
bando e, em que, mais do que nunca, é
preciso mudar para o bem do mundo e
de todos nós.

Os artigos publicados com assinatura nesta página não traduzem necessariamente a opinião do
jornal e são de inteira responsabilidade de seus autores. As cartas para o Correio do Leitor, com
assinatura, endereço, número da identidade e telefone de contato para confirmação deverão
ser enviadas para a Diretoria de Redação do Correio do Povo, na rua Caldas Júnior, 219, CEP
90019-900. Por razões de clareza ou espaço, as cartas poderão ser publicadas resumidamente.presidente da Fundação Gaia — Legado Lutzenberger
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Demora
Gostaria de saber da prefeitura,

quanto tempo ainda vão demorar as
obras que estão sendo realizadas na
rua Frei Germano, uma vez que estão
sendo executadas há bastante tempo
causando transtornos tanto aos mora-
dores quanto à fluidez do trânsito da-
quela região.
Galdino Venturini, Porto Alegre

Professores
Nossos professores que jamais de-

verão ser olvidados. Hoje, da históri-
ca Faculdade de Direito da Ufrgs, de
nossa turma (que se bacharelou em
dezembro de 1957) recordamos nos-
sos mestres no segundo ano, 1954:
Ciência das Finanças, Edgard Luiz Sch-
neider; Direito Constitucional, Francis-
co Brochado da Rocha; Direito Civil,
Brasil Rodrigues Barbosa (que nos
acompanhou até o quinto ano e foi
nosso paraninfo); Direito Penal, José
Salgado Martins, que no tempo era o
diretor da faculdade. Suas posturas e
sua cultura jurídica haverão de ser
sempre elogiadas pelos que foram
seus discípulos.
George Teixeira Giorgis, Bagé

Inter
O Internacional em seus 105 anos

se notabilizou pelo estilo clássico de
jogar futebol. Dos grandes lances des-
te esporte no Beira-Rio é inesquecí-
vel a tabela de cabeça entre Falcão e
Escurinho que terminou em gol con-
tra o Atlético Mineiro, levando o Inter

à final do brasileiro de 1976. A essên-
cia do futebol arte.
Álvaro Luiz Schneider, Porto Alegre

Alcoolismo
O índice estimado da existência

de alcoolistas no RS é de 20%. Portan-
to, de cada dez pessoas, oito poderão
fazer uso moderado de bebidas alcoó-
licas. No entanto, de cada dez pes-
soas estatisticamente haverá dois
que, após ingerirem os primeiros go-
les de bebida alcoólica, mudarão com-
pletamente o seu comportamento.
Tornar-se-ão alegres, desenvoltos,
participativos, confortáveis. Há de se
ressaltar que estes dois já nasceram
com essa predisposição, não sendo
necessário ingerir grandes quantida-
des. Basta um ou dois goles e já come-
ça a mudança de comportamento.
Lembrem-se que existem recursos pa-
ra estacionar (não curar) o alcoolis-
mo: a medicina, a religião e os Alcoóli-
cos Anônimos (A.A.).
Nilo C., Porto Alegre

BR 448
Mais um jovem motociclista mor-

reu na curva da morte e um cami-
nhão tombou no mesmo local no final
de semana que passou. Até quando
nossos governantes ficarão impunes
por autorizarem a liberação desta via
sem a devida prevenção? A BR 448
deveria se chamar a curva da morte.
Teremos mais um feriadão de Páscoa
e os motoristas devem prestar aten-
ção e mudar o seu comportamento.
Marcelino Pogozelski, Porto Alegre

Exército de vaga-lumes

Patentes em até seis meses
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Planos RS SC/PR VENDA AVULSA
■ RS: De segunda a sexta-feira, R$ 1,50;

Sábado e Domingo, R$ 2,00; ■ SC e PR: De segunda
a sexta-feira, R$ 2,00; Sábado e Domingo, R$ 2,50;

■ Demais Estados: De segunda a sexta-feira, R$ 2,50;

Sábado e Domingo, R$ 3,00 mais frete.

Mensal R$ 38,00 R$ 41,00

Semestral R$ 228,00 R$ 246,00

Anual R$ 456,00 R$ 492,00
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