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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

A economista Joely Ungaretti Pinheiro mergulha em um dos mais importantes episódios da história do Brasil – fazendo
emergir documentos guardados aqui e em Portugal – para promover um resgate minucioso dos conflitos entre jesuítas
e colonos em torno do uso da mão-de-obra escrava indígena. A autora retrata a tensão no Brasil Colônia, com a expulsão
pelos senhores de escravos dos jesuítas dos estados de São Paulo e Maranhão, depois que o papa ameaçou de excomunhão
todo aquele que mantivesse um índio cativo. Páginas 6 e 7
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Garantindo a qualidade do biodiesel
Pesquisadores do Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas, do Instituto de
Química, apresentam uma metodologia capaz de identificar com rapidez e precisão o padrão
de qualidade do biodiesel produzido no país. Uma dificuldade encontrada nas pesquisas foi
justamente a baixa qualidade do produto que está no mercado. O Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) deverá adotar a técnica para
certificar o biodiesel brasileiro, que é uma das apostas do governo para diversificar nossa
matriz energética. Página 3
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COLONOS X JESUÍTAS

Engenho de Pernambuco com escravos indígenas em pintura de Albert Eckhout (1610-1665): paisagem bucólica que não retrata a tensão do período
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