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Shinji Yonamine, nasceu em Araçatuba, no interior paulistano, no dia 17 de julho de 

1950, estudou Engenharia Civil, e na década de 1980 estagiou durante dois anos e meio na 
província de Okinawa. Durante sua estadia no Japão ficou refletindo em como organizar a 
sociedade de descendentes aqui no Brasil e nessa mesma ocasião acabou conhecendo sua 
esposa , casando-se em meados de 1982. Foi lá que aprofundou seu conhecimento sobre a 
cultura de seus ancestrais e a forte relação com a ancestralidade e a espiritualidade, 
considerando-as como as maiores características do povo Okinawano. 

Retornando ao Brasil, foi indicado oficialmente pelo então presidente da região central, 
a assumir a Diretoria da Associação Okinawa Kenjin do Brasil - AOKB, em 1983 permanecendo 
até 2010, entidade cultural que reúne descendentes de japoneses que vieram da região de 
Okinawa no Japão, sendo uma das maiores entidades representativas dentre as comunidades 
nipo-brasileiras. 

Até 1980, os diretores da associação de Okinawa eram aqueles que vieram antes da 
guerra de 1945. Depois de 1980 até 2005, foram os que vieram pós guerra, a partir de 1957 e 
tinham, prioritariamente, a função de assumir a diretoria da associação de Okinawa. 

Shinji Yonamine, prestou grande contribuição à difusão cultural e ao entrelaçamento 
entre diversas culturas, como fundador e Presidente de 1997 a 2004 da Worldwide Business 
Association-WUB Brasil e Presidente Mundial da Associação Internacional Uchinanchu de 
Comercio - (Worldwide Uchinanchu Business Association -WUB), no período de 2005 a 2008, 
entidade inserida dentro de uma Comunidade Internacional Okinawa de aproximadamente 
300.000 pessoas ao redor do mundo, representada em 17 países nas suas 22 sub-sedes, e 
têm por finalidade estreitar vínculos entre empreendedores e empresários okinawanos , criando 
um network internacional. Na área educacional, a entidade possui convênio com a 
Universidade do Hawaii através da Estwest Center. Na área convênio econômico com a 
Corporação Inter Americana de Investimento-IIC, órgão filiado ao BID. 

Colaborou na fundação do Museu Folclórico de Okinawa, e idealizador do Memorial do 
Imigrante Okinawano, foi presidente entre 2005 a 2008 do Centro Cultural Okinawa de 
Diadema, localizado naquele município, com infra estrutura de 30.000 m2 onde oferece em 
suas dependências a prática de esportes, cultura e atividades folclóricas além de trabalhos de 
cunho social. 

Levando em consideração que as duas associações, Associação Okinawa Kenjin do 
Brasil - AOKB e o Centro Cultural Okinawa de Diadema trabalhavam em conjunto, propôs em 
2006, a sua integração. 

A partir de 2009, foi feita a integração, assim o sócio da associação de Okinawa é o 
sócio do centro cultural, sendo a presidência também em comum. 

Durante esses longos anos, sempre pautou sobre a importância de se reabilitar a 
história da família, ressaltando que, até então os casamentos entre filhos de famílias 
okinawana era fator preponderante de preservação das tradições, que tendem a esvair-se com 
o tempo; daí a imprescindibilidade de promover intercambio, divulgando a cultura okinawana 
através de encontros, ser de suma importância, uma vez que as novas gerações estão 
perdendo a memória e a história da própria família, haja vista que há jovens gosseis (quinta 
geração) que desconhecem os nomes dos tataravós e bisavós, os pioneiros da família no 
Brasil e seus dramas decorrentes da miséria. 



Do ponto de vista econômico, os okinawanos dedicaram-se ao pequeno comércio - 
feira e quitanda - , motivo de se abastecerem no mercado atacadista da rua Cantareira, em 
frente ao Mercado Municipal. No mercado Cantareira e nas imediações, residiam muitas 
famílias okinawanas, motivo de a vida comunitária gravitar em torno desse espaço comercial, 
inclusive para a vida social, como festas, namoros e casamentos. Outras famílias dedicavam-
se a chácaras, cujos produtos hortifrutigranjeiros eram enviados ao mencionado mercado ou às 
feiras e quitandas. Essas chácaras concentravam-se mais na zona Leste, na Vila Prudente, na 
Vila Califórnia, Vila Clara, Diva, Juta e ao longo do rio Tietê, da rodovia Fernão Dias e avenida 
Anhaia de Mello, e também no bairro Casa Verde, zona norte. 

Posteriormente as atividades econômicas se diversificaram em outras áreas como 
confecção, lojas e serviços e, com a ascensão social foram morar em outros bairros como no 
Ipiranga, nas imediações do Museu, fruto de muita dedicação ao trabalho e esforço aos 
estudos, atualmente muitos ocupam cargos importantes nas industrias, hospitais, bancos, 
hospitais, companhias de seguro, universidades e na administração pública. 

No período de 2011/2012 assumiu a Presidência da Associação Okinawa Kenjim do 
Brasil (AOKB), representando 44 entidades estabelecidas no Brasil; sendo 41 no Estado de 
São Paulo, Londrina(PR), Curitiba(PR) e Campo Grande (MS), é atualmente Conselheiro 
Vitalício desde 2013. 

Embaixador da Boa Vontade de Okinawa (Japão) desde 1990, Membro Permanente da 
Association for Overseas Rechnological Scholarship (AOTS), órgão filiado ao Ministério da 
Indústria e Comércio Exterior do Japão - MITI, oferece bolsas de estudo e estágios para 
executivos brasileiros principalmente para países considerados em via de desenvolvimento; 
fundador da Seisonenkai e do Urizon Circulo de ex-Bolsistas de Okinawa, é também 
Conselheiro do Instituto de Promoção Humana Grupo Nikkey. 

Julgamos, pois, merecida a homenagem que propomos a esse ilustre cidadão Shinji 
Yonamine; e neste sentido, pedimos o apoio dos Nobres Pares para aprovação desse Projeto. 
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