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FlorESta municipal  
irmãoS VillaS bôaS

Nós trouxemos a notícia de que eles (os ín-
dios) constituem uma sociedade tranquila, 
alegre. Ali, ninguém manda em ninguém. O 
velho é dono da história; o índio, dono da 
aldeia e a criança, dona do mundo.

Orlando Villas Bôas

Formada pelo remanescente de Floresta Estacional Semidecidual 
de aproximadamente 8 hectares encontrado na Escola do Meio Am-
biente, a Floresta Municipal Irmãos Villas Bôas recebeu oficialmente 
essa denominação pela Lei Municipal n.5.287, de 6 de setembro  
de 2011.

A nomeação da floresta como Irmãos Villas Bôas é uma iniciativa 
da EMA em prol do Ano Internacional das Florestas e uma home-
nagem aos irmãos Leonardo, Orlando e Cláudio Villas Bôas, jovens 
que viveram em Botucatu, indigenistas e preservacionistas que 
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deixaram sua terra para entrar na história, desbravando o Brasil 
central na Expedição Roncador-Xingu, em 1943.

Os irmãos Villas Bôas acreditavam que os conceitos de respeito 
e preservação observados pelo contato com as tribos indígenas são a 
base da preservação cultural desses povos. Tornaram-se sertanistas 
influentes, contribuindo com a política indigenista do Estado bra-
sileiro ao longo dos últimos sessenta anos.
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