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Toda cidade, à medida que evolui,
abriga dentro de si uma “cidade invisí-
vel”, isto é, imagens de monumentos,
casas, locais, paisagens e pessoas que
não existem mais; ou melhor, que per-
duram somente na memória dos habi-
tantes mais antigos ou em fotografias e
documentos oficiais. Como o escritor
Ítalo Calvino retrata no livro “As Cida-
des Invisíveis”, o município deixa de
ser apenas um conceito geográfico para
se tornar um símbolo complexo da
evolução e da existência humana.

Nesta perspectiva, Arcos já é uma
cidade com várias histórias e memórias
a serem resgatadas. Uma delas, diz
respeito ao extinto aeroporto “Rondon
Pacheco”, que existiu entre as décadas
60 e 80 e situava-se às margens da BR
354, no lugar onde hoje se localizam a
Puc Minas Arcos e a empresa Coser
Ltda (antiga Transcálcio), numa área
que se estende até o final do terreno do
Parque de Exposições.

O aviador e ex-prefeito de Arcos
(1971 a 1972), José Teixeira de Rezen-
de, idealizou a construção de um aero-
porto quando o aeroclube, comandado
pelo arcoense Tonico Fonseca, foi de-

A entrada do aeroporto “Rondon Pacheco”, na avenida Presidente JK, no
mesmo local da entrada da Puc Minas Arcos

Hangar do aeroporto, em 1970, com o
aeroplano de José Rezende
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sativado, por volta de 1960. Em 1967,
iniciou-se a construção do hangar no
mesmo local do aeroclube, que daria
corpo ao aeroporto inaugurado em
1970, num terreno de aproximadamente
dois quilômetros de extensão.

De acordo com Rezende, uma parte
do terreno era de propriedade privada
e a outra pertencia à Prefeitura de Ar-
cos. Não houve nenhuma solenidade de

inauguração, porque, como diz o avia-
dor, o Poder Público e grande parte da
população não eram favoráveis à insta-
lação do campo de aviação. “Geralmen-
te, a humanidade sempre é contra algo
de que não usufrui”, comenta.

Apesar de boa parte das pessoas e
dos amigos de José Rezende não apro-
varem o aeroporto, ele conquistou a
confiança do povo quando comprou 10
tambores de gasolina, com dois mil li-
tros de combustível, e voou com vári-
os moradores da cidade sem cobrar
nenhuma taxa.

Rezende lembra que as pessoas ti-
nham muito medo de avião naquela
época. Um fato curioso que o aviador
não esquece foi a mobilização de cer-
ca de 50 pessoas que foram à casa dele
para pedi-lo que vendesse o avião,
porque tinham receio que ele se aciden-
tasse e morresse.

O nome do aeroporto foi escolhi-

do em homenagem ao governador de
Minas Gerais, Rondon Pacheco (1971
a 1975), por ele ter liberado uma ver-
ba para asfaltamento do terreno e au-
torizado o Departamento de Estradas
de Rodagem (DER/MG) a asfaltar o
campo de aviação. Entretanto, José Re-
zende conta que depois de cumprir a
gestão municipal em janeiro de 1973,
Olívio Guimarães Faria (o Zizo), que
assumiu o cargo, não autorizou a refor-
ma.

O primeiro avião a pousar no campo
de aviação foi uma aeronave paulisti-
nha, com dois lugares, de propriedade
de José Rezende, em 1970. O aviador
conta que o aeroporto era muito útil
para as empresas da cidade, pois a
maioria dos desembarques era de avi-
ões com funcionários do alto escalão da
Itaú Cimentos, da CSN (Companhia
Siderúrgica Nacional) e de outras indús-
trias e agências bancárias.

Diversas personalidades políticas
também usufruíram do campo de avia-
ção “Rondon Pacheco”, como o gover-
nador de Minas Gerais e o secretário
estadual de Agricultura daquela época.
Rezende conta ainda que, certa vez,
aconteceu de um avião com destino à
cidade de Oliveira pousar em Arcos,
porque, em Oliveira, não havia um lugar
adequado para o pouso.

Em 1986, o aeroporto foi desativa-
do porque o atual prefeito de Arcos,
Plácido Ribeiro Vaz (em seu primeiro
mandato - 1983 a 1988), fez uma per-
muta de imóveis entre a empresa Coser
Ltda e a Prefeitura Municipal. A troca
visou à transferência do aeroporto para
um terreno próximo da estrada das
paineiras, no norte da cidade, mas certo
tempo depois ele foi desativado.

Dia do aviador

No dia 23 deste mês comemo-
ra-se o dia do aviador. José
Teixeira de Rezende foi um dos
poucos aviadores de Arcos,
numa época em que no Brasil só
funcionavam aviões a gasolina.
O aviador diz que sempre gos-
tou de velocidade, sempre cor-
reu muito em carros e motos. De-
pois de conversar com um ami-
go sobre escolas de aviação, ele
resolveu cursar aulas de pilota-
gem numa empresa de Belo Ho-
rizonte.

Após um período, Rezende
transferiu seu curso para um
aeroclube em Pará de Minas e,
por fim, formou-se no Aeroclube
de Minas Gerais, na capital mi-
neira.

Rezende adquiriu um aeropla-
no em 1968 e o vendeu em 1971.

Funcionários da CSN, junto com o aviador arcoense (ao centro)

O aeroporto foi inaugurado em 1970 e foi desativado em 1986


