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PLANETA

A baleia-franca (foto) que foi
encontrada encalhada em La-
guna (SC) na terça-feira conti-
nua viva, embora sua frequên-
cia respiratória esteja mais
lenta. De acordo com a direto-
ra do Projeto Baleia-Franca,

Karina Groch, o fato de
o animal não ter reagi-

do às variações de
maré indica que já
está muito doente.
A operação de res-

gate, que seria feita
com embarcações,

foi suspensa ontem por
causa do mar agitado. Se a saú-
de do animal piorar, especia-
listas já admitem a eutanásia. /

ANDREA VIALLI e JOSÉ MARIA

TOMAZELA, com AGÊNCIAS

Um concurso vai coroar a Miss
Árvore de Tatuí, a 135 quilôme-
tros de São Paulo. A escolha das
mais belas árvores ocorrerá no
dia 22 e as concorrentes podem
ser indicadas até o dia 17. Haverá
princesas e Miss Simpatia, com
prêmios até o quinto lugar.
O regulamento exige
que as concorrentes se-
jam indicadas por mo-
radores de Tatuí. Po-
dem participar árvo-
res de qualquer porte,
como ipês, desde que es-
tejam na frente da casa do
morador ou em seu quintal. Ta-
tuí possui 51 mil árvores em ruas
e avenidas. A prefeitura quer am-
pliar a arborização urbana para
120 mil espécimes.

A petrolífera britânica British
Petroleum (BP) admitiu a res-
ponsabilidade pelo vazamen-
to de petróleo que atingiu o
Golfo do México, mas tam-
bém culpou outras empresas
pela catástrofe.

Em um relatório de 193 pági-
nas divulgado ontem, a empre-
sa diz que o desastre ocorrido
depois da explosão da plata-
forma operada pela empresa
veio após “uma série comple-
xa e interligada de falhas me-
cânicas, julgamentos huma-
nos, projetos de engenharia,
implementação operacional
e relacionamento de equipe”.

Em 20 de abril, a explosão

afundou a plataforma de explora-
ção Deep Horizon. A BP alugava
a plataforma, que pertencia à em-
presa Transocean. No relatório,
a BP afirma que tanto a sua equi-
pe quanto a da Transocean inter-
pretaram incorretamente os re-
sultados de um teste de seguran-
ça. A BP também critica a empre-
sa Halliburton, responsável pela
colocação de cimento no poço.

Uma comissão de investiga-
ção conduzida nos EUA sobre o
caso deverá entregar um relató-
rio ao presidente Barack Obama
em janeiro de 2011. O desastre
está sendo apurado por uma co-
missão mista do Congresso e pe-
lo Departamento de Justiça.
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BP nega ter sido a única
responsável por desastre

Cambridge é a melhor
universidade, diz lista
Pela primeira vez, uma escola de fora dos EUA encabeça ranking das
200 melhores instituições de ensino superior do mundo; País fica de fora
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● As universidades mais bem
colocadas na lista de 2010

FAUNA

Tatuí escolherá
‘Miss Árvore’ neste mês

DIVULGAÇÃO

Leia. Orangotango de 100 kg
terá reeducação alimentar

A ONG Greenpeace realizou ontem em São Paulo protesto contra a
condenação à prisão de dois ativistas japoneses, Junichi Sato e Toru
Sukuki. Eles denunciaram a corrupção no programa baleeiro japonês.

Baleia-franca está
encalhada em SC
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Ativismo global

NEGRO E RARO

FONTE: QS TOPUNIVERSITIES.COM

Instituição País
Cambridge Grã-Bretanha
Harvard EUA
Yale EUA
UCL Grã-Bretanha
MIT EUA
Oxford Grã-Bretanha
Imperial College London Grã-Bretanha
Universidade de Chicago EUA
Caltech EUA
Princeton EUA

No topo. Cambridge

Raro leopardo-de-amur negro (Panthera pardus orientalis)
foi apresentado ontem no zoológico de Hodenhagen, Alemanha.
Esses felinos estão criticamente ameaçados: existem 34
espécimes na natureza e 230 em cativeiro no mundo todo.

SERGIO NEVES/AE

estadão.com.br

LONDRES

A Universidade de Cambridge
(Grã-Bretanha) superou em
2010 a Harvard (Estados Uni-
dos) como a melhor do mun-
do, segundo lista elaborada pe-
lo conselho acadêmico QS, en-
tidade que se encarrega de ava-

liar a qualidade dos centros de
educação superior.

A sétima edição do ranking foi
publicada ontem no site topuni-
versities.com. Pela primeira vez,
a liderança não ficou com uma
universidade americana. A classi-
ficação foi elaborada com base
nos votos de 15 mil acadêmicos.

A Universidade Harvard, que
foi a primeira colocada em todas
as listas desde 2004, fica com a
segunda posição, embora tenha
sido a mais popular entre os
mais de 5 mil empresários ouvi-
dos em todo o mundo.

A seguir vêm a americana Uni-
versidade Yale, na terceira posi-

ção, e a britânica University Col-
lege London (UCL), em quarto
(mais informações nesta página).

Entre os quesitos avaliados pe-
lo QS World University Ranking
estão a qualidade em pesquisa e
a proporção de contratação dos
graduados.

O chefe de pesquisa do QS,
Ben Sowter, assinalou que, ao
contrário de outros sistemas ba-
seados em indicadores estatísti-
cos, o instituto também leva em
conta o ponto de vista dos em-
presários e acadêmicos, refletin-
do o amplo interesse de estudan-
tes e pais de alunos.

Brasileiras. O ranking divulga-
do ontem traz as melhores uni-
versidades até a posição 200; ne-
nhuma da América Latina apare-
ceu na lista. No dia 15, o conselho

deve divulgar o ranking comple-
to, que vai até a posição 500.

Em 2009, a Universidade de
São Paulo (USP) foi classificada
como a 207.ª melhor do mundo,
seguida no País pela Universida-

de Estadual de Campinas (Uni-
camp), em 295.º lugar. Também
apareceram na lista a Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e a PUC-RJ, nas posi-
ções 383 e 401. / EFE
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