As três lições de um grande mestre da Ortodontia Brasileira!!!
“O homem deverá empenhar seus melhores esforços e energias em buscar-se
a si mesmo. Saberá prevenir-se contra o engano das aparências para conhecer-se tal como é em realidade. Encontrar-se-á na humildade de seu coração, na
inocência de sua alma, na pureza de seu espírito, e daí, com a mente limpa e
resplandecente, experimentará as excelências inefáveis da vida superior.”
Carlos Bernardo González Pecotche

Exemplo de amor, dedicação e incansável busca pelo conhecimento, o querido Prof. Cléber Bidegain
Pereira nos deixou neste ano, indo em direção a um lugar mais belo, onde foi reencontrar sua querida
amada Hilde.
Todos os que tiveram o privilégio de acompanhar a carreira e conviver com o Prof. Cléber sabem
que ele sempre esteve à frente do seu tempo!!! Pioneiro no uso de novas tecnologias na Odontologia,
criou departamentos de informática na SPO (Sociedade Paulista de Ortodontia) e na SOGAOR (Sociedade Gaúcha de Ortodontia), editou o primeiro CD-ROM educativo para a Ortodontia e desenvolveu um
website pessoal, em 1996, quando poucos ainda tinham ideia do que estaria por vir, frente à revolução
tecnológica que se iniciava.
Com esse espírito ávido por novos conhecimentos, o Prof. Cléber nos deixa algumas lições muito
valiosas. A primeira é a de que devemos sempre amar o que fazemos, independentemente dos resultados que estamos tendo, ou seja, dar o nosso melhor em prol de um ideal de fazer a diferença para as
pessoas a nossa volta, melhorando de alguma maneira a vida daqueles que amamos, dos nossos colegas
de profissão e da comunidade em que vivemos, mesmo sabendo que não temos o controle sobre tudo.
A segunda lição é a de que não existem limitações quando queremos algo!!! Mesmo com graves
problemas de saúde e com idade avançada, chegando perto dos noventa anos de idade, o Prof. Cléber
trabalhou em seus projetos até o final, trocando ideias com colegas nas redes sociais, publicando matérias em jornais e revistas e organizando importantes simpósios como os que aconteceram na Jornada
da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, em Foz do Iguaçu, e no Congresso da Sociedade
Paulista de Ortodontia, em 2014. Sua intenção foi a de aproximar duas especialidades fundamentais da
Odontologia em um momento tão especial de mudanças de paradigmas que a profissão estava, e ainda
está, vivenciando, frente à chegada de tecnologias revolucionárias tanto para
o diagnóstico como para recursos terapêuticos inovadores.
Finalmente, a última lição que fica é a da humildade e da simplicidade,
virtudes presentes somente na alma de grandes personagens. O respeito e a
cordialidade demonstrados pelo Prof. Cléber, especialmente nos últimos momentos quando a saúde e o tempo já não estavam mais ao seu lado, o fazem
merecedor de todas as amizades sinceras que ele teve ao longo da vida. Sempre recebendo a todos com um sorriso cativante e uma alegria de quem soube
aproveitar a vida em toda a sua plenitude, pois valorizou as coisas certas. O
Prof. Cleber fica como um grande exemplo para toda nova geração de professores, que antes de buscar fama e dinheiro, precisam aprender o real valor
dessa belíssima e nobre profissão capaz de mudar o mundo!!!

Prof. Mauricio Accorsi
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