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TURISMO 

Entre as melhorias está a ampliação das áreas de embarque/desembarque

JHC comemora expansão do Aeroporto 
de Maceió para benefício dos passageiros

Na noite de quinta-feira, (21), 
o prefeito de Maceió JHC, divulgou 
em suas redes sociais que irá expan-
dir o aeroporto de Maceió. 
"Quando estive em Madri, na 
Espanha, com o diretor de filiais da 
@Aena, Rodrigo Marabini, trabal-
hamos para isso. Estamos aceler-
ando as obras, que vão favorecer o 
aumento no fluxo de passageiros, 
gerando emprego e renda", disse 
JHC.  

Entre as melhorias propostas 
estão: ampliação das áreas de 
embarque/desembarque doméstico 
e internacional; criação de espaço 
para alfândega; nova esteira de bag-
agens, mais lojas e outras interven-
ções.  

Após o diagnóstico da Malha 
Municipal do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que 
diz que a construção do aeroporto 
está nos limites das cidades que 
fazem parte da Região 
Metropolitana de Maceió, que 
envolve a capital e o município de 
Rio Largo, a Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) de Maceió tam-

bém iniciou, na quarta-feira (20), 
ações no Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares.  

A medida foi tomada porque o 
aeroporto está compreendido den-
tro dos limites da capital alagoana.  

Trabalho - Em fevereiro, JHC 
comemorou a autorização pela 
ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil) de operações de 
aeronaves de grande porte, como 
pousos e decolagens, no Aeroporto 

Internacional Zumbi dos Palmares.  
Já em outubro do ano pas-

sado, o prefeito se reuniu com a 
Aena Brasil, responsável pela 
administração de aeroportos no 
Nordeste, entre eles o de Maceió, 

para tratar de melhorias. Durante o 
encontro com o diretor Rodrigo 
Marabini, JHC debateu sobre 
novos investimentos destinados ao 
Aeroporto Internacional Zumbi dos 
Palmares.

POLÊMICA

SMTT de Maceió inicia ações para segurança 
viária no Aeroporto Zumbi dos Palmares

A Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) de Maceió ini-
ciou, nesta quarta-feira (20), as 
ações no Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares. A medida 
foi tomada porque o aeroporto 
está compreendido dentro dos 
limites da capital alagoana. 

Conforme o diagnóstico da 
Malha Municipal do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a construção 
do aeroporto está nos limites das 
cidades que fazem parte da 
Região Metropolitana de Maceió, 
que envolve a capital e o muni-
cípio de Rio Largo. 

A análise do Instituto de 
Terras e Reforma Agrária de 
Alagoas (Iteral) traz o dado que 

61% da área construída do 
Aeroporto está compreendida em 
Maceió, onde estão localizados o 
estacionamento, parte administra-
tiva e lojas. Ou seja, também faz 
parte das responsabilidades edu-
cativas e de fiscalização da 
SMTT, sempre com foco na 
segurança viária dos cidadãos. 

"Não cabe a mim definir os 
limites entre os municípios. A 
minha função é seguir o que as 
análises técnicas, legislações e 
dados revelam. Nesse sentido, o 
Aeroporto Internacional Zumbi 
dos Palmares faz parte de Maceió. 
Diante disso, vamos fazer valer o 
que esses levantamentos apresen-
tam com as competências da 
SMTT, para garantir que as pes-
soas não sejam prejudicadas e a 

segurança viária esteja assegurada 
para quem utiliza o local", pon-
tuou o superintendente da 
SMTT, André Costa. 

O prefeito Gilberto 
Gonçalves usou as suas redes 
sociais para repudiar a invasão da 
SMTT de Maceió ao Aeroporto 
de Rio Largo que, na manhã desta 
quinta-feira (21), enviou equipes 
para fiscalizar a região do aero-
porto, cuja segurança viária é real-
izada pela SMTT de Rio Largo 
continuamente. 

Em suas redes sociais, o 
Chefe do Executivo disse que a 
ação foi um ato desrespeitoso ao 
Pacto Federativo e apresenta 
escrituras oficiais. „Fomos sur-
preendidos com a chegada da 
SMTT de Maceió no aeroporto 

de Rio Largo. Um ato desrespei-
toso ao Pacto Federativo, invasão 
de domínio e uma ação truculenta 
do João Henrique Caldas, vulgo 
JHC. Está na lei, que o aeroporto 

está em terras riolarguenses. O 
aeroporto de Rio Largo é regis-
trado dentro deste município, 
conforme sua escritura‰, decla-
rou.

Decisão foi tomada com base nos limites da 
capital alagoana e o município de Rio Largo

Prefeito Gilberto 

Gonçalves e o 

superintendente 

da SMTT, André 

Costa 



MACEIÓ, 23/07 A 29/07 DE 2022 - ANO II - EDIÇÃO 074 - R$ 2,00 4



MACEIÓ, 23/07 A 29/07 DE 2022 - ANO II - EDIÇÃO 074 - R$ 2,00 5
MACEIÓ SEM FOME

Seu Luilson Pessoa, 66, tra-
balha no Mercado da Produção e o 
pouco que ganha na labuta árdua 
do centro de distribuição de ali-
mentos ficava difícil se alimentar. 
Pela proximidade e alimentação 
mais em conta, o Restaurante 
Popular, no Centro, é seu ponto 
diário no horário do almoço e 
desde segunda-feira, bate ponto 
também no seu desjejum.  

„Vou lá por que já conheço e 
confio‰, disse o trabalhador ao ser 
informado que o café da manhã 
custa R$ 1. Pão, fruta e café da 
manhã à disposição do público em 
vulnerabilidade social. Quinhentas 
fichas são distribuídas diariamente, 
porém, de acordo com o secretário 
municipal de Assistência Social, 
Claydson Moura, a proposta do 
Município é ampliar para 1.500 
fichas por dia. 

„É a refeição mais importante 
do dia. Muitos esperavam o 
almoço [que custa R$ 3] e ficavam 
a manhã inteira sem comer. Agora, 
acabou isso. Quero é que chegue a 
2 mil pessoas por dia‰, disse 
Moura.  

Programa da Prefeitura de Maceió deve ser ampliado para outros bairros da capital

Prefeitura de Maceió promove Desjejum Social 
e pretende atender 2 mil pessoas por dia

CABE NO BOLSO
As duas principais refeições do dia podem ser feitas por R$ 4

População consegue ter café 
da manhã pelo valor de R$ 1

O Desjejum Social, promo-
vido pela Prefeitura de Maceió, 
pre tende assegurar o direito à ali -
men tação para as pessoas que che -
ga vam ao Centro de Maceió para 
tra balhar sem ter feito a primeira 
re feição. A ideia da Prefeitura é le -
var a iniciativa para outros bairros 
como Jacintinho, Benedito Bentes 
e Tabuleiro do Martins. Locais 
onde, segundo o secretário, terão 
anexos do Restaurante Popular. 

O investimento inicial é de 
R$ 30 mil para ofertar o café da 
ma nhã para, pelo menos, 500 pes-
soas terem o desjejum de segunda 
a sexta. „É um investimento pe -
queno que mira em atender até 10 
mil pessoas por mês‰, enumerou o 
secretário Claydson Moura. 

Desde o início da pandemia, 
quando o movimento do seu negó-
cio caiu quase que 100%, o comer-
ciante Chen, 72, ficou sem din-
heiro para fazer as refeições como 
se deve. Na padaria, ele consegue 
comprar dois pães pequenos por 
R$ 1, mas é só. Por isso, na 
segunda-feira (18), foi um dos pri-
meiros a comprar a ficha. 

Pelo valor de R$ 1, comeu do is pães com man-
teiga, uma maçã e um copo de café com leite. „Com o 
momento da pandemia, o movi men to caiu e eu não 
tenho mais na da. Minha esposa faleceu ano pas sa do, e 
não tenho comida. Agora, com o café, não passo 

necessida de‰, afirma o comerciante. 
Das 6h45 até às 9h, o Res tau ran te estará aberto 

para receber os interessados e, em seguida, inicia o 
almoço, a partir das 10h30. Com isso, as duas princi-
pais refeições do dia podem ser feitas por R$ 4.
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

ALMOÇO EM ARAPIRACA

UM ADEUS AO GRANDE LÍDER

Familiares, amigos e muitos da classe política se 
solidarizaram com a partida do médico e político 
alagoano Antônio Hollanda. Um líder nato e experi-
ente mandatário, Tonho como era chamado carinho-
samente, faleceu em São Paulo e foi enterrado em 
Maceió com muitas homenagens e comoção.

CONVENÇÕES LIBERADAS

O SONHO PODE ACABAR

O „sonho dourado‰ do professor universitário Régis Cavalcante 
(Cidadania), de atrapalhar a candidatura de Rodrigo Cunha ao gov-
erno do estado nas eleições deste ano, deve acabar até o prazo das con-
venções, qualquer que seja o destino da federação partidária formada 
pelo PSDB e Cidadania. 

Com a aproximação das con-
venções partidárias, o sinal ver-
melho foi ligado e a desistência de 
alguns pré-candidatos para a dis-
puta do pleito de 2022 está na 
ordem do dia. Vale ressaltar que 
esse fato poderá levar os partidos a 
não conquistarem o quociente elei-
toral necessário para que venham a  
lograr êxito no pleito. 

Sergio Toledo, com quatro 
mandatos de deputado estadual e 
um de federal, foi o primeiro a 
desistir da candidatura, por prob-
lemas familiares. Sua performance 
nas eleições de 2018, quando con-
quistou 98.201 votos para deputado 
federal, o qualificaria para ser o 
principal nome da Federação 
Partidária(PT/PV/PC do B), o que 
viria a garantir, no mínimo, uma 
vaga das nove em disputa para a 
câmara federal. Sua desistência 
compromete a Federação 

Partidária(PT/PV/PC do B) em não 
atingir o quociente eleitoral e caso 
isso aconteça, só restará a esses par-
tidos coligados as sobras de vagas 
para a tentativa de êxito no pleito. 

Do mesmo modo, Jairzinho 
Lira, ex-prefeito de Lagoa da 
Canoa e com dois mandatos de 
deputado estadual, também desis-
tiu da sua candidatura à reeleição 
para a assembleia legislativa. A 
perda do domínio que exercia 
sobre as prefeituras de Lagoa da 
Canoa e de Feira Grande, além da 
possibilidade de problemas jurídi-
cos e a dificuldade do seu partido, 
PSD, em montar uma chapa com-
petitiva, foram fatores que determi-
naram a sua desistência. 

Assim, o prefeito JHC, que é 
presidente regional do PSB, foi 
pressionado pela direção nacional 
do partido para montar uma chapa 
para deputado federal e, correndo 

o risco de perder o controle do par-
tido aqui Alagoas, encontrou como 
saída para essa situação, lançar seu 
irmão, Dr. JAC, que estava cotado 
a deputado estadual, como candi-
dato à câmara federal. Tal  fato 
inviabilizou a candidatura do seu 
pai,João Caldas, que seria pré- can-
didato a deputado federal pelo 
União Brasil. Com a desistência de 
JC, que era um dos mais cotados 
para a conquista de uma vaga para 
a câmara federal, haverá dificul-
dades para que o seu partido, 
União Brasil, em garantir duas 
vagas das nove em disputa. 

Por tudo isso, com o fim das 
coligações, o pleito de 2022 será 
uma das eleições das mais difíceis e 
, dessa maneira, só estarão na zona 
de conforto para conquistar uma 
vaga no parlamento os candidatos 
que apresentarem densidade elei-
toral consistente.

O governador de Alagoas e pré-candidato à reeleição, Paulo 
Dantas (MDB), almoçou no Restaurante Popular do Estádio Rei Pelé, 
e voltou a confirmar que pretende ampliar o programa de almoço com 
a abertura de uma unidade em Arapiraca. O programa faz parte do 
Pacto Contra a Fome, iniciativa lançada pelo governo e que consiste no 
maior conjunto de ações com o objetivo de mudar a realidade de cen-
tenas de milhares de alagoanos que vivem na extrema pobreza. A previ-
são é de que sejam ofertadas 594 mil refeições por ano.

Quem será o próximo a desistir do pleito de 2022?

Começaram na última quarta-feira (20) as convenções partidár-
ias que vão definir os candidatos que disputarão as eleições deste ano. 
De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
os eventos e a definição das candidaturas podem acontecer até o dia 
5 de agosto.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Sermões do Padre Vieira
Problemas sociais e políticos do 

Brasil, defendidos pelo inolvidável 
Padre Antônio Vieira no majestoso 
livro composto pela Editora Cultrix 
Ltda, São Paulo. Aliás, seleção de 
textos e apresentação feitas pelo mes-
tre Antônio Soares Amora, da 
Universidade de São Paulo, que 
atraem os leitores pelas verdades cir-
cunscritas na obra em epígrafe. 
Notadamente, pelos consagrados 
Sermões do século XVII.         

Sermão da Sexagésima (Vieira 
define seu estilo oratório); Sermão 
Vigésimo Sétimo (O missionário dos 
escravos); Sermão da Visitação de 
Nossa Senhora    (Criando a resistên-
cia moral contra as invasões holande-
sas) e Sermão do Espírito Santo (O 
advogado da causa indígena). 
Incomodou os algozes do poder de 
seu tempo. Inclusive, chamado ao 
Vaticano recebeu sua sentença: 
„Vieira você incomoda o braço 
direito da Igreja‰. Retrucou: o braço 
que mata em nome de Deus. 

       A edição foi preparada pelo 
Prof. Antônio Soares Amora, da 
Universidade de São Paulo. Além do 

texto integral dos quatro Sermões, o 
volume inclui introduções críticas a 
cada um deles, esboço biográfico de 
Vieira, bibliografia básica dele e notas 
de esclarecimento do texto. 

O notável lisboeta, chamava-se 
Antônio Vieira (Lisboa, 1608 - 
Salvador,  1697) – aportou na velha 
Bahia com seis anos de vida, acom-
panhado de seus pais, bem como de 
seu irmão (o poeta Bernardo Vieira 
Ravasco). Notabilizou-se como poli-
glota internacional, corajoso e, acima 
de tudo, apóstolo da imperiosa Igreja 
Católica Apostólica Romana. Sendo 
afastado de suas atividades religiosas 
que tanto incomodou seus super-
iores. 

„ Vieira foi, sem contestação, 
uma das maiores figuras do século 
XVII; e o foi não apenas como escri-
tor e pregador que dominava, com 
invulgar talento, a arte de escrever e 
de falar; mas também com sua inteli-
gência, capaz de compreender os 
grandes problemas religiosos, morais, 
políticos, sociais e econômicos de sua 
época, e como homem de ação. Daí 
não ser possível entender e avaliar a 

cultura brasileira de seu tempo, sem o 
conhecimento de sua vida e de sua 
obra‰. 

Vieira, por sua vez, exigia do 
pregador o que sempre almejou para 
si: o saber completo da matéria tra-
tada, a ciência vasta, a erudição pro-
funda. Nessa passagem não era 
novel. Quintiliano o mesmo que 
exigia de seus discípulos; o mesmo 
ideal alimentou Cícero...Ouçamo-lo: 
„E se quisesse Deus que este tão ilus-
tre e tão numeroso auditório saísse 
hoje tão desenganado da pregação, 
como vem enganado o pregador! 
Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo 
tudo, que todo é o caso que me levou 
e trouxe de tão longe. 

Esses quatro Sermões famosos, 
mostram com clarividência a capaci-
dade literária do Excelso Vieira, ali-
ada a sua fé edificante no cenário que 
viveu seus profícuos 89 anos. Diga-
se, de passagem, um apóstolo de 
Cristo que fora incompreendido pelo 
papa de sua época. Tanto é verdade 
que não se tornou santo pela vida 
correta que viveu. Vale apenas confe-
rir!
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Estilo palmeirense em alta
É apenas um título simbólico. Abel Ferreira e 

Gustavo Scarpa não deixaram de ressaltar que a con-
quista do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 
assegurada após a vitória por 1 x 0 sobre o América/MG,  
na última quinta, não passa de mera formalidade. O 
importante é terminar a 38… e última rodada na liderança.

Estilo palmeirense em alta II
Claro que ambos têm razão em suas análises e 

mais ainda em deixar a comemoração apenas para 
quem está fora de campo. Dentro dele, porém, o 
Palmeiras deu mostras importantes de que o título 
brasileiro não é apenas uma obsessão do elenco, é 
também uma realidade construída a cada jogo.

Profissão insegura

O primeiro turno da Série B do Brasileiro  terminou nesta semana. Após 19 rodadas, apenas seis times estão 
com o mesmo técnico desde o início do campeonato. Cruzeiro, líder da competição, Grêmio, Londrina, Criciúma, 
Sampaio Corrêa e Ponte Preta, são as equipes que passaram „ilesas‰.  O Operário chegou perto de entrar para a lista 
dos que não trocaram de treinador, mas Claudinei Oliveira foi demitido depois da derrota para o Novorizontino.

Profissão insegura II
Entre os demais times, foram 18 mudanças no comando. Os três últimos colocados,  Vila Nova, Guarani e 

Náutico são os que mais trocaram, por conta de demissões. Cada um chegou ao terceiro técnico na Série B. O  
Sport, que está em sexto lugar, também vai atingir a marca quando acertar com o sucessor de Lisca. A diferença é 
que Lisca, agora no comando do Santos, optou por deixar o clube.

Labafero
Lisca que no meio da semana abandonou o Sport, se com-

prometeu a pagar a multa contratual para deixar o clube pernambu-
cano. O valor gira em torno de R$ 150 mil. O técnico havia recebido 
salário referente aos três últimos dias trabalhados em junho e prome-
teu utilizar o que receberia pelos serviços prestados em julho para 
conseguir a rescisão. O Doido como é conhecido estreia neste do -
mingo  no Santos num duelo contra o lanterna Fortaleza

Pesquisa

Apenas 17,3% dos nordestinos têm como primeiro time um clube 
da região. Isto é que mostra pesquisa do O GLOBO/Ipec, realizada nos 
primeiros cinco dias deste mês. De acordo com o levantamento, 50,4% 
dos torcedores consultados mencionaram clubes de fora da região como 
primeira opção - sendo o Flamengo o mais citado (31,3% não sabe ou 
não respondeu).

Blábláblá
Presidente do  CRB, Mário Marroquim informou na quinta-

feira que o técnico Daniel Paulista recebeu proposta do Sport, 
prometendo dobrar o salário.  Apesar da tentativa do clube pernam-
bucano, o dirigente garantiu a permanência do treinador. Por outro 
lado, o dirigente regatiano confirmou também na quinta-feira a con-
tratação do lateral-esquerdo Guilherme Lopes. Revelado pelo 
Cruzeiro, o jogador de 20 anos estava atuando no Bragantino, onde 
disputou oito jogos nesta temporada, sendo dois pela Série A do 
Brasileiro.

Peça  que deu certo
A retomada do Flamengo na temporada vem acompanhada do bordão nas redes sociais: "Dorival Júnior 

tem um plano". E tem mesmo. Um plano que coloca lado a lado um time que carecia de perspectivas para reen-
contrar o caminho das vitórias, e um treinador sedento por títulos que o coloquem, enfim, na primeira prateleira 
do futebol brasileiro.

Peça  que deu certo II
O sucesso de Dorival neste início de trabalho no  Flamengo - mesmo que sejam apenas 12 partidas - vai além 

de colocar nos eixos um elenco que parecia sem rumo pelas mãos de Paulo Sousa. Visa também consolidar uma car-
reira que completa 20 anos em 2022 e precisa do peso de troféus para ser mais do que o rótulo de bom montador 
de equipes. Plano que o treinador deixou claro em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, que vai ao ar na ínte-
gra neste domingo.

Mulherada
Após terminar a primeira fase da Copa América Feminina com mais uma goleada, 6 x 0 sobre o Peru, a téc-

nica Pia Sundhage celebrou o bom resultado com uma equipe formada por muitas reservas. Para ela, isso dá con-
fiança à seleção para a fase decisiva. Terça-feira, o Brasil enfrenta o Paraguai pela semifinal, valendo vaga não só na 
decisão, mas também para a Copa do Mundo de 2023 e para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Acordo baiano
O Bahia confirmou a saída do lateral-direito Jonathan, contratado nesta temporada para o clube. Segundo o 

Tricolor, as duas partes entraram em acordo pela rescisão do vínculo que era válido até o final de 2022. Jonathan deixa 
o Bahia e  para defender o CSA.  



MACEIÓ, 23/07 A 29/07 DE 2022 - ANO II - EDIÇÃO 074 - R$ 2,00 8


