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MÃE E FILHA TRILHAM
O MESMO CAMINHO NAS
SALAS DE AULA DA SUPREMA
Maria Helena
tem origem
em família
simples
e de muitos
irmãos.
A chance
de estudar
chegou tarde.
Rayssa, filha
única, teve
o estudo como
prioridade.
Incentivada
pelos pais,
alcançou a
faculdade
com apenas
17 anos
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Quando Maria Helena do Amaral deixou a filha ainda pré-adolescente em casa, pela primeira vez, para
assistir às aulas do curso de Odontologia na Suprema,
não poderia imaginar que, num futuro muito próximo,
a menina seguiria o mesmo caminho. Hoje, é a acadêmica Rayssa Amaral Vieira, 18 anos, quem se despede
da mãe para frequentar as mesmas salas de aula. Maria
Helena, que já foi personagem dessa mesma página do
Jornal da Suprema, formou-se em agosto de 2010, na
primeira turma. Rayssa iniciou o curso em fevereiro de
2012, apenas um ano e meio depois.
Sentadas à mesa de cozinha do apartamento onde
moram, no Granbery, elas revelam histórias de vida
muito diferentes, mas com o vínculo indissolúvel de
mãe e filha. Maria Helena traz em suas raízes uma família formada pelo pai que é retireiro e a mãe, dona de
casa, mais 8 irmãos. Quando chegou ao curso superior,
em julho de 2006, era a mais velha da turma. Tinha,
então, 41 anos.
Rayssa é filha única. Em sua linha do tempo, os estudos sempre foram prioridade e estimulados pela mãe
e pelo pai - advogado e professor - o que a levou aos
bancos da faculdade ainda com 17 anos.
Maria Helena teve que passar pelo supletivo para
completar o ensino médio, fez curso técnico de prótese
dentária e, durante 10 anos, foi auxiliar de consultório
odontológico. Hoje ela está inserida no mercado de trabalho e atende seus clientes no centro de Juiz de Fora e
no bairro São Pedro. Agora, ao seu lado, como auxiliar,
principalmente nos períodos de férias, está Rayssa. É a
história recomeçando.

|UNIÃO|

Maria Helena
e Rayssa ainda
mais próximas
com mesma
escolha
proﬁssional

A

acadêmica não esconde
que pensou duas vezes
na hora de definir seu futuro
profissional - ficou entre o Direito
e a Odontologia. Porém, não teve
dúvidas na escolha da instituição:
seria a Suprema e - ela não nega
- por influência da mãe.
“Ela conhecia toda a estrutura,
já sabia como era o ensino e tinha
certeza da qualidade”. Maria Helena
se emociona ao lembrar que deixava
a filha sozinha em casa e que
recorria ao celular, a cada intervalo
de aula, para se tranquilizar. Rayssa
está só começando o longo período
de estudos e já vai definindo alguns
conceitos essenciais. “Gosto da
Odontologia porque provoca o bem
estar das pessoas. Posso vivenciar,
no consultório de minha mãe,
a felicidade no rosto delas.
Por isso, dou um valor imenso
ao ensino com perfil humanizado
que encontro na Suprema”.
Maria Helena faz plano
para o futuro. “Estou pensando
numa pós. Na Odontologia
é fundamental sempre estudar
e estar atualizada.”
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|FEIRA| Estandes da Suprema atraem interessados na área de saúde.

Mãe e filha seguem
juntas na profissão

|PEDALADA|

Apoio da
Suprema e cerca
de 100 ciclistas
participantes
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Maria Helena e Rayssa optaram pela Odontologia. A mãe
formou-se na Suprema e a filha segue seus passos.
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|EVENTO| Nas atividades do Intercirúrgicas 2012, agentes do Samu fazem simulação de salvamento
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HOSPITAL REFORÇA
A SAÚDE PÚBLICA
EM JF E REGIÃO
PÁGs 8 e 9
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NO CANADÁ
RECEBE BOLSISTA
PÁGs. 4 e 5

ENCARTE

Publicações HMTJ ganha
científicas
medalha por
em destaque seu trabalho
A produção científica na
Suprema está ganhando
espaço nas mídias especializadas. Professores e estudantes alcançam projeção,
publicando artigos em diversos veículos, alguns deles internacionais, com destaque na capa.

O Hospital Maternidade
Therezinha de Jesus recebeu do governo do Estado a medalha de Ordem
do Mérito. A homenagem
se deve aos trabalhos que
contribuíram para a valorização da saúde pública na
cidade e região.
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