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JUSTIFICATIVA 

 

A Clínica Shinzato Oftalmologia teve início em 1973, quando o Dr. José Shinzato, 

formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chegou a São Jose dos Campos. 

Logo se tornou referência em todo o Vale do Paraíba, Litoral e Sul de Minas, onde se 

tornou responsável pelos cuidados com a visão de várias gerações de joseenses. Pioneiro 

na área de transplante de córnea, cirurgia de catarata e refrativa, especializou-se também 

em estrabismo e plástica ocular. Foi líder em diversas campanhas de cirurgias de catarata, 

transplante de córnea e prevenção de cegueira de adultos e crianças nas comunidades 

mais carentes, tendo por isso recebido o Título de cidadão Joseense.  

 

Seu amor e intensa dedicação à Oftalmologia foram transmitidos a seus 3 filhos: Flavio, 

José Roberto e Elke que também optaram em seguir a especialidade médica do pai.  

 

Elke Shinzato, formou-se oftalmologista na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde 

exerce a profissão até hoje. José Roberto, logo após concluir sua formação e 

especialização na Universidade de SP foi trabalhar com o pai. A seguir vieram Flavio 

Shinzato especialista em cirurgia de catarata pela USP - SP e sua esposa, Amaryllis 

Avakian que atua como Chefe do Grupo de Cirurgia de Catarata da USP em SP e no 

Hospital Sírio Libanês.  

 

A Shinzato Oftalmologia sempre foi a menina dos olhos do Dr. José Shinzato. Lá ele se 

sentia realizado e completo servindo à população joseense. O Dr. José sempre teve um 

carinho especial com todos os seus pacientes, que tornaram-se na verdade, seus amigos. 

A Shinzato Oftalmologia  era uma extensão da sua casa. E ele adorava ver sua casa cheia. 

Exercia a profissão com muito amor, respeito e profissionalismo de ponta. Por esse 

motivo, mesmo após seu precoce falecimento em agosto de 2015, a família fez questão de 

honrar o desejo do Dr. José de manter a Shinzato Oftalmologia funcionando com o 

mesmo padrão, carinho e respeito a todos os pacientes e amigos como sempre foi durante 

todos esses anos. Esse é o nosso objetivo.  

 

"O legado e os ideais profissionais do Dr. José   permanecerão vivos no trabalho e na 

continuidade da clínica da família Shinzato  promete seu filho Flavio Shinzato, o atual 

responsável pela continuidade da Empresa. 

 

 

Walter Hayashi  

Vereador  PSC  

mailto:camara@camarasjc.sp.gov.br

		2017-12-11T15:27:01-0300




