
"E foi aí que começou a nossa preocupação em fazer com que a sociedade 
brasileira também começasse a tomar consciência dessa luta, porque o que eu 
quero colocar para vocês é o seguinte: hoje, a luta em defesa da Amazônia não 
interessa só a nós, seringueiros e índios, mas é uma luta que interessa a toda a 
sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. Nós, os seringueiros, 
não queremos transformar a Amazônia num santuário, o que nós não 
queremos é a Amazônia devastada.  
E aí se pergunta: qual é a proposta que vocês têm? E nós então começamos a 
discutir além da questão da luta contra o desmatamento, nós começamos a 
apresentar a proposta alternativa para a conservação da Amazônia. Estas 
propostas se baseiam hoje na criação das reservas extrativistas. Os seringueiros 
não se interessam e nem querem o título de propriedade, nós não queremos 
título nenhum e nem ser donos da terra, o que nós queremos é que a terra seja 
de domínio da União e de usufruto para os seringueiros, e dos habitantes da 
floresta." 
(MENDES, Chico. "A Luta dos Povos da Floresta". Terra Livre nº7, 1990. p.10-11) 
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