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RESUMO

PROJETO CIDADE E ALTERIDADE  - CONVIVÊNCIA MULTICULTURAL E JUSTIÇA URBANA

Orientador: Prof. Eloy Pereira Lemos Junior

Pesquisador : Daniela Lima Borsari Cardoso 

Através dos estudos feitos em doutrinas, jurisprudências e pesquisas de campo, obtivemos grandioso conhecimento sobre a Usina Açucareira e sobre Pedreiras localizadas em

Passos e região, desenvolvendo levantamentos bibliográficos, coleta de dados, realização de visitas aos órgãos necessários para a captação de dados como Ministério Público

Federal, Justiça Federal, Justiça Trabalhista e ao Sistema Estadual de Meio Ambiente, além dos locais estudados. 

Medidas Proativas a serem incorporadas com relação à Usina Açucareira:

Em decorrência das condições planas do relevo, uma medida proativa em estudo seria o investimento em máquinas de colher canas (colhedeiras), evitando as queimadas (e as

fuligens), sendo um ganho enorme para o futuro da população e para o meio ambiente. Controle do uso de agrotóxicos.

Medidas Proativas a serem incorporadas na Área de Extração de Pedras:

Monitoramento contínuo dos desmontes e programas ativos para minimização de vibrações e sobrepressão. Manutenção de todos os registros dos planos de fogo realizados. Uso

de insumos na operação de desmonte. Treinamento para os operadores vinculados às tarefas de desmonte, visando a habilitá-los na minimização dos impactos ambientais.

Como conclusão o presente estudo trouxe uma enorme bagagem de conhecimento tanto na área da pesquisa de campo quanto na pesquisa feita em doutrinas, jurisprudências e

internet. Estudou-se toda história sobre a cidade de Passos  e região em relação a exploração de trabalhadores rurais que são submetidos a condição análoga à de escravo; a

trabalhadores que têm seus direitos violados e também as condições do meio ambiente diante da exploração incorreta, queimadas, uso de agrotóxicos.

O estudo tornou-se abrangente atingindo uma extensa área do Direito.
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