
COLUNA

Egídio Serpa
egidio@diariodonordeste.com.br

15.08.2014 

 
•

Emaranhado da TV a cabo

Caiu - e caiu muito - a qualidade do serviço prestado pelas operadoras de tevê a cabo e de internet 
banda larga. Por que? Para um leigo, a causa é visível nas ruas de Fortaleza: o emaranhado de fios e 
cabos que, esticados entre os postes da Coelce, além de agredirem a estética, são ainda um atentado 
ao bom senso. As empresas GVT, Multiplay, Net e Embratel, que dominam esse mercado, travam 
uma concorrência à moda Faixa de Gaza. O jogo é duro e, para fontes do setor, desleal. Como 
resultado dessa guerrilha urbana, a qualidade do serviço desabou. Clientes das operadoras reclamam 
que o sinal da tevê é fraco e mancha os canais em HD. E acusam que o da internet não chega com a 
potência contratada. O que fazer? Com a palavra, a Anatel!

Inflação

Para o IBGE, o IPCA - índice oficial da inflação - está beirando o teto da meta. Mas para quem 
frequenta os supermercados, essa inflação é bem maior, já ultrapassando os 6,5%.

Regulação

Um ex-conselheiro da Arce aponta o setor de Transporte Intermunicipal de Passageiros como o mais 
complicado para a atuação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará. E 
culpa o Detran, “que é precário na gestão e fiscalização do sistema”.

Cenário

Enquanto não for definido o novo cenário da sucessão presidencial - consequência da trágica morte 
de Eduardo Campos - o mercado apenas especulará. Parece claro que Marina Silva substituirá 
Campos. Isto mandará para o lixo as últimas pesquisas.

Os riscos aéreos da política

Campanha eleitoral para presidente da República embute riscos de toda natureza. E os de morte são 
a grande ameaça. Na campanha presidencial de 2002, o candidato Ciro Gomes e este colunista, na 
época seu assessor de imprensa, enfrentamos duas graves situações semelhantes à que causaram o 
desastre aéreo que matou 4ª feira, 13, o candidato Eduardo Campos e sua esperança de mudar o 
Brasil. Na 1ª vez, o Falcon da campanha, com pane na bomba de óleo, voou por 60 minutos com 
uma só turbina entre São Paulo e Brasília. Na 2ª, duas arremetidas levaram ao cancelamento do 
pouso em Florianópolis, onde a visibilidade era nenhuma.

Metrofor

Está começando a maior e mais sofisticada obra de mobilidade urbana da história do Ceará e do 
Nordeste: a Linha Leste do Metrô de Fortaleza. Quatro máquinas como a da foto ao lado perfurarão 
os túneis pelos quais circularão, a 30 metros de profundidade, os trens do Metrofor. Um sonho

Bom
Diferenças

São completamente diferentes as relações trabalhistas no Brasil e na Coreia do Sul. Os operários 
coreanos não têm lá a proteção que, aqui, a legislação garante aos trabalhadores brasileiros. 



Ruim
Motos

Uma grande revendedora de automóveis está fechando suas lojas de motos em Fortaleza e em 
cidades do interior do Ceará. Duas delas são negociadas com a empresa Agências Peixoto.

Livre Mercado

Quem mora na geografia de São Gonçalo do Amarante, onde se localiza o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, está muito preocupado com o rápido e desordenado crescimento da Vila do 
Pecém, onde a população praticamente dobrou nos últimos cinco anos e dobrará de novo nos 
próximos três. Tudo por causa da implantação da usina da Companhia Siderúrgica do Pecém - a 
CSP. Imaginem quando - e se - começar a construção da refinaria da Petrobras. Para começar, não 
há rede de esgoto para atender às antigas e às novas residências. E o pavimento das ruas tem a 
qualidade nordestina.
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