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Yoneko, mais conhecida por Yone, nasceu na cidade de Santos (SP) em 17 de 
março de 1939, em uma grande família de 10 irmãos. Seu Pai, Seiko Higa, 
imigrante japonês, chegou ao país ainda jovem e foi trabalhar na lavoura, 
chamando logo depois sua namorada, Sada, que morava na ilha de Okinawa 
(Japão), para vir ao Brasil, com quem se casou e teve filhos, dentre os quais Yone, 
a segunda filha, uma das mais velhas.  
A infância de Yone foi difícil nessa família de condições modestas, ainda se 
levarmos em consideração as agruras da segunda guerra mundial, onde o Japão 
era considerado pela grande maioria das pessoas como inimigo. Na época, os Higa, 
assim como milhares de japoneses e descendentes foram tirados de suas casas e 
levados para o interior, à cidade de Presidente Prudente, onde foram confinados 
num campo, dormindo todos juntos, até com estranhos, com direito a uma batata 
cozida por dia, como alimentação.  
Terminada a guerra, a família teve que recomeçar a vida e foi para a Cidade de 
Campinas. Depois vieram para a Cidade de São Paulo, onde o patriarca Seiko, com 
muito custo, conseguiu comprar um terreno na Rua B, na Vila Libanesa, subdistrito 
de Vila Prudente, que depois passou a se chamar Rua Manoel Gomes e, décadas 
depois, atual Rua Ministro Salgado Filho.  
Yone praticamente viveu toda sua vida nesse bairro, na mesma Rua onde cresceu, 
namorou, casou e morreu.  
Seu marido Shingue era seu vizinho. Para que se entenda melhor, na mesma Rua 
viviam quatro famílias japonesas, tanto é que a Rua era mais conhecida como a 
“Rua dos japoneses”. Eram famílias vizinhas, se conheciam anteriormente e uma 
delas comprou um terreno, que passou a novidade para um conhecido, que 
comprou também.  
Yone trabalhou em fábrica, foi operária também da fábrica dos ingleses, de uma 
tecelagem na Rua Cavour, que não existem mais em função do desenvolvimento do 
bairro para dar lugar às grandes avenidas como a Salim Farah Maluf e Prof. Luis 
Ignácio de Anhaia Mello. Ela trabalhou e contribuiu para o progresso do bairro e da 
Cidade.  
Yone ia às missas celebradas no Orfanato, mantido pelas freiras, na Rua do 
Orfanato, e mesmo não trabalhando fora, já casada e com filhos, contribuiu com 
doações para a construção e término da obra da Paróquia São Carlos Borromeu, na 
Rua Itapegi, além de estar sempre presente em eventos para angariar fundos para 
a construção.  
Com os filhos crescidos Umberto, Claudiney e Otávio, seu marido faleceu, mas Yone 
não se deixou abater. Cuidou de crianças - que se tornaram suas companheiras - 
cujas mães precisavam trabalhar e não tinham com quem deixa-los. Era comum 
encontrar na sua casa fraldas, mamadeiras e brinquedos que não pertenciam a 
seus filhos adolescentes.  
Creche Maria Chiquinha, Colégio Nossa Senhora Menina, EMEI Aloísio Azevedo, EE 
Prof. Clemente Quaglio, EM Major Silvio Fleming eram locais que Yone conhecia 
muito bem, pois faziam parte da sua rotina. Algumas crianças já frequentavam 
esses locais e Yone as levava e buscava até que as mães, depois de uma árdua 
jornada de trabalho, pudessem pegá-las na sua casa. De manhãzinha, às 5 hrs, já 
chegava alguma criança cuja mãe ia trabalhar e era levada por Yone para a creche 
ou escola, algumas horas mais tarde. De tardezinha, lá ia Yone buscá-la e era 
comum Yone estar acompanhada de três ou mais crianças que estavam sob sua 
responsabilidade.  
E nessas andanças Yone ainda olhava pelo bairro.  



Hoje as imediações da escola Major Silvio Fleming nem lembram o morro 
descampado que foi. Yone amava a natureza, as flores, as plantas. Quem conhece 
seu quintal, conhece suas orquídeas, violetas, bromélias, árvore da felicidade, 
samambaias - as mais variadas e a praça que ela ajudou a formar e a conservar 
trazendo mudas e água da própria casa.  
Mesmo doente, longe da vista dos filhos, Yone sempre tinha uma mudinha para 
plantar. Mesmo combatendo o câncer e enfraquecida pelas terapias, ela também 
combatia as pragas, arrancando as ervas daninhas que insistiam em prejudicar seu 
jardim e regava as plantas, carregando água de sua casa.  
Yone faleceu numa sexta-feira, à noite, do jeito que queria: em casa, rodeada de 
algumas de suas irmãs, todos os filhos, noras e netos - que ela, em princípio achou 
que não teria tempo para curtir. Mas teve um ano de sobrevida para que ela 
curtisse Amanda e Danilo, fazendo o mesmo caminho que ela fazia com as outras 
crianças: Danilo vinha às 06hrs, Yone o colocava na perua para a creche e de 
tardezinha ele voltava, para que os pais viessem pegá-lo.  
Danilo, levado pela avó, também ia regar as plantinhas.  
Danilo e Amanda provavelmente crescerão fortes e lindos como todas as plantas da 
Praça, Pois todos vieram pelas mãos da vovó Yone.  
Por esses motivos aqui expostos é que propomos a mudança de nome, em nenhum 
momento desmerecendo ou desqualificando o nome atual, porém homenageando 
uma pessoa da comunidade e que colaborou para o seu desenvolvimento das mais 
diversas formas, conforme a manifestação de moradores da Vila Libanesa, expressa 
através de abaixo assinado, com 800 (oitocentos) nomes.  
 


