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Hoje é um grande dia. Permita-nos compartilhar este grande dia de hoje,
assim como cada grande dia dos 12 anos transatos, desde o não tão distante mês
de maio de 1996.
Para os ex-alunos, hoje, após doze anos de existência, temos a condição de
realmente saber a qualidade do Curso traduzido nos detalhes que conseguimos
aprender, enxergar e, sobretudo, aplicar no dia-a-dia. A riqueza que cada um
de nós semeou, colheu e está colhendo. São flores, frutos e sementes. Sementes
boas e ruins, porém, sabendo separar as boas com sabedoria... e re-semeá-las...
Em cada dia e em todos os dias...quer aqueles a quem ajudemos sejam
pobres, ricos, de classe média, negros, brancos, amarelos ou pardos, tudo o que
se espera de nós é que lhes estendamos uma palavra, um esclarecimento, uma
explicação, e a execução do tratamento ortodôntico conforme os princípios
estéticos, funcionais, de saúde e estabilidade dos resultados. Se o fizermos com a
finalidade de obter lucro, já teremos recebido a nossa recompensa e tudo
termina aí. Mas, se nos mostrarmos generosamente solícitos, e compadecidos
daqueles que nos rodeiam, seremos abençoados para sempre. Pessoal, não
liguem para as barreiras tolas levantadas pela sociedade, pelos incrédulos,
pessimistas. Avance confiante e faça a diferença... para você e para os que te
rodeiam...
Mantenham-se sempre a mente ocupada, executem o ócio criativo e,
parafraseando Martinho Lutero “o coração do homem é como um moinho que
trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de triturar a si
mesmo”. Portanto, procure ser solidário, não solitário.
Para os atuais alunos, bem lá na frente é que poderão avaliar do que
exatamente foi feito o nosso PPGO, área de concentração em Ortodontia, se de
ciência ou de falácia, se de alegrias ou tristezas, se de vitórias ou derrotas, se de
ilusões ou de realidades.
Alunos e ex-alunos pensem sempre que cada dia pode ser o começo de tudo,
cada dia alvorece com uma página imaculada. Em todos esses anos, os erros e
contratempos foram oportunidades de aprendizado para você, para mim, para
nós. Nunca se esqueçam disso, pois a tendência imediata é nos lastimarmos.
Culparmos os outros. Ou nos sentirmos injustiçados. Diante de algum dissabor,
pare e analise. Não para acusar-se, mas para aprender. Portanto, não cultive
ódios, nem ressentimentos. Pois podem levar algumas sombras aos desafetos.
Mas fatalmente acabarão por derramar a escuridão sobre si. Então, só há
vantagem em ser luz...
Esperamos que cada um de você sinta e perceba a nossa excitação acerca
deste Encontro e compreenda porque, no nosso modo de pensar, nunca houve
um tempo tão propício para termos dois dias de colóquios, permitindo-nos não
ver, mas enxergar o visível invisível. Lembrarmos que o essencial é invisível
aos olhos... Quando compreendemos o quanto a convivência e o interrelacionamento têm a oferecer e quanto nós temos que conhecer, certamente
estaremos praticando a excelência na Odontologia - Ortodontia. E, a excelência
não é por acaso...E, o III Encontro propicia e comprova que nada é por acaso...

A programação científica e o convívio social fazem dos atuais alunos e exalunos um feixe de varas para vencer obstáculos dos tempos atuais. A força do
conjunto faz superar as fraquezas e cria bases flexíveis, porém, sólidas para
vencermos os desafios diários da Ortodontia Contemporânea.
Os Encontros de Ex-Alunos são elos dinâmicos de ligação, aos quais o aluno
e o ex-aluno, pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento no PPGO, em
simbiose com os casos clínicos obrigam e/ou estimulam todos a evoluir no
conhecimento moral e profissional, como um todo.
Pessoal, vivamos todos os sessenta segundos de cada minuto deste III
grande Encontro. Um belíssimo Encontro está iniciando para repetir o mesmo
sucesso dos I e II Encontros.
Pessoal, em Ortodontia e na vida, as coisas pequenas, se colocadas juntas,
são maiores do que as grandes e para isso não adiantam correr se estamos na
estrada errada. A O.r.t.o.d.o.n.t.i.a da PUCPR está na estrada certa e com
passadas firmes e convictas em direção aos próximos doze anos.
Grande abraço dos Profs.
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