
Foi com grande pesar que recebi na manhã do dia 8 de setembro a notícia da passagem para a 

vida espiritual do querido amigo Dr. Américo Yoshinobu Ishiy. 

Descrevê-lo é um homem muito educado, discreto, elegante que cuidava de sua aparência, 

sem nenhum excesso. 

Um ser humano gentil, educado, cortês, atencioso e carinhoso. Sempre disposto a ajudar, 

colaborar e se dedicava em fazer o melhor, dar o máximo de si. Nunca em todos os anos de 

amizade o vi falando mal de ninguém, mesmo que alguém o tivesse magoado, sempre elogiava 

algum atributo da pessoa.  

Dono de um caráter e valores morais admiráveis! Respeitava e tratava igualmente a todos, 

com muita atenção e cordialidade, dos mais simples servidores aos diretores.  

O conheci durante a minha residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual, 

Francisco Morato de Oliveira, era o coordenador do Banco de Leite Humano, o primeiro de São 

Paulo. Trabalhou durante 55 anos  neste Hospital. 

Pedi para conhecer o funcionamento do banco de Leite, e ele fez questão de me ensinar tudo 

até o uso do liofilizador. Sempre com sua característica encantadora de gentil acolhimento. 

Observei como tratava com atenção e respeito as mães, as funcionárias e seus colegas. No 

Banco de Leite, sentíamos entre os funcionários um clima de satisfação e alegria em poder 

trabalhar com o Dr. Américo, que exigente na qualidade do trabalho, humano no trato com 

cada funcionário e a todos ouvia com atenção. Apaziguador, conseguia trazer a harmonia à sua 

equipe.  Chefe justo, que se fazia respeitar pela competência e seriedade, mas simples e 

afável. 

Não chamava a si os elogios do sucesso do seu trabalho sério e competente, sempre dividia 

com sua equipe, reconhecendo os valores e as limitações.  

Um homem cristão e realmente bom! 

Gostava de cantar e tinha uma linda voz, ganhou mais de centenas de concursos musicais. 

Amava viajar, e no Japão se sentia muito feliz. Fotografia era também seu hobby. 

Era amigo de todos, conviver com ele era muito agradável pelo seu senso de humor e 

sensibilidade, sempre com um sorriso acolhedor e cativante. 

O chamava de o GENTHEMAN DO ALEITAMENTO MATERNO dentro do Grupo do Aleitamento 

Materno Nacional, que foi um dos ativos participantes nas ações de recuperação da Prática do 

Aleitamento Materno, nos anos 80 e esteve ativo e disposto a colaborar sempre que solicitado 

mesmo após se afastar de suas atividades profissionais. 

Um amigo como poucos, querido de todos que tiveram o privilégio de com ele conviver.  

Nesses mais de 30 anos se tornou amigo de minha família e filhos, que gostavam muito dele. 

Ele integrava as gerações com imensa facilidade e sempre trazia a alegria e harmonia onde 

estava.  Um professor de vida!  

E na manhã ensolarada, em sua casa, partiu suavemente tendo cumprido sua história e 

deixado um legado de admiração, respeito e amor. 

DEUS o abençoe e em tranquilidade possa receber todo o amor que distribuiu em sua vida, de 

cada um que com ele conviveu.                                                               Lélia Cardamone Gouvêa 


