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ERIK BRITO: DOIS ANOS A FRENTE DA SPA

24 E 30 de novembro de 2013 se
deu o quarto pleito eleitoral para a presidência
da SPA, onde o consócio Erik Brito foi eleito
em chapa concorrendo com a confreira Mali Trevas. A
chapa de Erik teve como Vice Presidente o confrade
Carlos Alberto Azevedo, o sócio Thomas Bruno
Oliveira como Primeiro Secretário, Juvandi de Souza
Santos como Segundo Secretário e o confrade
Dennis Mota como Tesoureiro.
A posse desta nova Diretoria ocorreu no
dia 13 de dezembro de 2014, durante a Reunião
de 9ª Aniversário do Instituto Histórico e
Geographico do Cariry – IHGC, realizada
no auditório da Vila do Artesão, em
Campina Grande, quando o então
presidente Thomas Bruno Oliveira lhe
passou o maracá da SPA, objeto que
simboliza a cadência da instituição, que
quando é repassado significa que o
novo guardião deste instrumento
determinará o ritmo da SPA.
O mandato de Erik Brito se
estendeu entre janeiro de 2014 e
dezembro de 2016 e sua primeira ação
como presidente foi lutar em função do
reconhecimento de Utilidade Pública da
SPA, empresa que não conseguiu
concretizar até o fim de seu breve
mandato, mas deixou a documentação
bem encaminhada para que no próximo
ano a SPA venha a ser reconhecida em
âmbito Federal e Estadual.
NTRE OS DIAS
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Durante seu mandato demonstrou uma grande preocupação com a preservação do
patrimônio de Campina Grande, sobretudo do Cine Capitólio, atuando sempre junto a
Secretaria de Cultura de Campina Grande em favor do zelo destes bens culturais. No
campo diplomático, representou a SPA em diversos eventos de lançamentos de livros,
palestras de sócios e solenidades inúmeras de instituições afins, como o IHGP, IHCG e
IHGC. Em ações de campo acompanhou o IPHAN-PB, DMPN, e expedicionários da

SPA em inúmeras atividades de pesquisa e fiscalização do patrimônio histórico e
arqueológico da Paraíba. Também apoiou pesquisas e projetos em andamento dos sócios
e ofereceu apoio logístico para pesquisadores de fora da Paraíba que vieram atuar com
estudos no Estado. Ainda no decorrer destes dois anos realizou denúncias junto ao
Ministério Público para apurar depredações em sítios arqueológicos, organizou e presidiu
os eventos de Encontro da SPA anuais, tradicionalmente durante o Encontro para a Nova
Consciência, e ao final do mandato estruturou e aprovou em Assembléia Geral o
Regimento Interno da SPA, para fins de facilitar e dinamizar as atividades da entidade.
Segundo o jovem professor Erik Brito, como o país vem enfrentando uma crise
econômica e política sem precedentes, muito do que se planejava pôr em prática para
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otimizar as ações da SPA não foram possíveis e seria necessário um mandato consecutivo
para implementar tais projetos, mas o Presidente pretende cursar seu mestrado neste ano
de 2017 e isto o impossibilitaria de exercer com eficácia um segundo mandato a frente da
entidade. “Mas seremos bem representados em 2017”, acrescenta o professor.

ARTIGO 1 __________________________________________________________________
A vingança de Macunaíma
Carlos Alberto AZEVEDO
Vice Presidente da SPA, Sócio do IHGP

N

o antropólogo Claude
Lévi-Strauss (1908-2009) sentiu saudades
do Brasil?
Lévi-Strauss e sua esposa Dina viveram
vários anos em São Paulo, na década de trinta do
século passado. Ele foi professor de sociologia da
recém-criada Universidade de São Paulo (USP).
Dina Lévi-Strauss trabalhava com Mário de
Andrade
(1893-1945),
então
diretor
do
Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal
de São Paulo.
No Brasil, pouca gente sabe disso: o casal
Levi-Strauss comeu o pão que o diabo amassou.
Suas duas expedições etnográficas (1935 e 1938)
foram severamente fiscalizadas (censuradas?) pelo
Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas
e Científicas no Brasil, órgão criado pelo Estado
Novo. Quando Lévi-Strauss deixa o Brasil rumo à
França, foi preso no porto de Santos, acusaram-no
de levar em sua bagagem coleções etnográficas.
Ainda em São Paulo, quando exercia o cargo
de professor de sociologia na USP, teve sérios problemas. Entre outros, diziam que a
etnógrafa Dina estava traindo. Tinha um caso com Mário de Andrade. E o ingênuo e bom
Lévi-Strauss acreditou naquele disse-me-disse-que... Claro, ele não sabia que o nosso
Mário não gostava da fruta. A homossexualidade de Mário de Andrade só veio à tona nos
anos 1970.
Lévi-Strauss separou-se de Dina por causa de Mário de Andrade. Talvez por conta
disso, o antropólogo foi bastante reticente quanto aos trabalhos de Mário. O pai de
Macunaíma sentiu muito àquele silêncio crítico. Mas não disse nada, absolutamente nada.
Apenas invocou o espírito de Macunaíma: "Um dia, algum vanguardista há-de fazer
justiça a minha pessoa. Quero que Lévi-Strauss seja deglutido, ouviu Macunaíma?"
Anos depois, Caetano Veloso fez justiça a Mário. "Cantou a mais extraordinária e
violenta crítica a Lévi-Strauss - a canção O Estrangeiro". E conclui Massimo Canevacci,
em Sincrétika-Explorações etnográficas sobre artes contemporâneas (2016): "Lévi-Strauss
foi deglutido pela música poético-sincrética de Caetano Veloso".
Ora, ora, há quem diga ainda que Macunaíma não tem força!!.
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ARTIGO 2 __________________________________________________________________
Saudade de JOSÉ TAVARES
Paulo Lopo SARAIVA
Conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e Sócio Efetivo
do Instituto Histórico e Geográfico de Serra Branca.

N

dia 14.10.2016,
faleceu, em Campina Grande-PB, o
professor de Direito e Promotor Público–
paraibaonline
PB, JOSÉ DE FARIAS TAVARES.
Natural da cidade de São João do Cariri, onde seu corpo foi sepultado, José Tavares,
viveu grande parte de sua gloriosa vida, na cidade de Campina Grande-PB, onde exerceu
forte liderança nos meios acadêmicos, literário e culturais.
Como docente de Direito Civil, na UEPB, formou várias gerações que sempre lhe
prestavam respeito e amizade.
Foi pioneiro, em todo Brasil, na ministração da disciplina “Criança e Adolescente”,
conquistando a veneração dos que laboram nessa difícil área jurídica.
José Tavares foi um escritor emérito, membro de várias instituições culturais, como a
Academia de Letras de Campina Grande-PB e o Instituto Histórico e Geográfico do Cariri
paraibano, que, agora, sentirá a sua ausência.
Fui ligado a José Tavares, por laços familiares, pois nasci em Serra Branca-PB, cidade
vizinha a São João do Cariri-PB.
Durante muitos anos, fui hospede de sua residência, em Campina Grande, quando ele
e Socorro, sua pranteada esposa, receberam a mim e os meus familiares.
Sempre me alertava: Paulo, em Campina você tem um “Hotel de luxo”, minha
residência.
José Tavares escreveu algumas obras famosas, no campo do Direito e fora dele.
Fez uma das melhores biografias de Argemiro Figueiredo, grande político paraibano e
campinense.
Esta obra foi prefaciada e elogiada pelo Mestre Paulo Bonavides.
Certa vez, escreveu: “Já passei do meio dia”.
Expressão sábia que se refere aos seus quase 90 anos de vida.
José Tavares era amigo de grandes personalidades brasileiras e paraibanas.
Era amigo de Pinto Ferreira, grande Mestre do Recife, de Ariano Suassuna, o literato
nordestino e do Mestre Paulo Bonavides, o maior jurista vivo.
Num certo encontro, em Campina Grande, Socorro, esposa e agora viúva de José
Tavares, perguntou a Ariano Suassuna, porque ele tinha deixado o Cariri paraibano, pois foi
criado em Taperoá-PB, onde escreveu o “Auto da Compadecida”.
Com o seu jeito matuto, ele respondeu: “Eu mereço viver no Cariri.”
José Tavares tinha muitos títulos, mas de um se orgulhava sempre “SER
CARIRIZEIRO”.
Agora sua alma está nos páramos celestiais, mas seu corpo dorme no solo sagrado do
Cariri paraibano.
Descanse em paz, amigo José Tavares, pois seu espírito jamais abandonará o velho e
querido Cariri, que o viu nascer e nunca verá sua morte.
Os mortos vivem em nós para sempre.
Então somos eternos!.
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10 anos da SPA é tema especial de entrevista de rádio

N

Nos estúdios da Rádio Cariri AM Vanderley de Brito e Erik Brito são entrevistados por Márcio Furtado - SPA

21 DE DEZEMBRO, o presidente da SPA, Professor Erik Brito, e o sócio
fundador Professor Vanderley de Brito concederam entrevista para a Rádio
Cariri AM 1160 sobre os dez anos de atividade da SPA na Paraíba.
A Rádio Cariri AM possui em sua programação vários programas que valorizam a
cultura de Campina Grande e da Paraíba, um deles é o ‘Cariri em Destaque’, apresentado
pelos jornalistas Márcio Furtado e Eliomar Gouveia com duas horas de duração.
No programa, Erik e Vanderley fizeram um passeio pelos 10 anos de atividade da
SPA, narrando expedições, atividades de campo e o universo da arqueologia e
paleontologia (suas dificuldades e avanços no campo de estudo), sobretudo nas hostes do
estado da Paraíba. O programa também contou com a participação do confrade Professor
Thomas Bruno Oliveira, que por telefone fez uma fala a respeito da SPA e seu feito de
completar 10 anos ininterruptos de atividade. O assunto foi tão instigante que em breve a
entidade será convidada para mais participações.
O DIA

(

17 DE DEZEMBRO, o confrade da SPA Prof. Vanderley de Brito foi até o
município de Boqueirão, distante 60km de Campina Grande, para entrevistar o
Sr. Antônio Plínio da Costa sobre o que havia dentro da bacia do Paraíba antes
da construção da barragem do boqueirão. O objetivo da entrevista é a atualização do livro
"Missões na Capitania da Parahyba" que terá 2ª edição em breve.
Seu Plínio é uma autoridade no assunto, pois começou a trabalhar no DNOCS
com apenas 14 anos de idade, quando o órgão iniciou a construção da barragem, em
1952. Estando a Açude hoje com pouco mais de 5% de sua capacidade, devido a longa
estiagem que assola o Nordeste há cinco anos, o nosso pesquisador já havia recentemente
prospectado a margem esquerda do Açude em busca de possíveis ruínas de uma antiga
edificação de pedras que existia no lugar pelo menos até princípios do século XX, uma
vez que foi descrita e referenciada por Irineu Joffily e Coriolano de Medeiros. Vanderley
IA
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de Brito acredita que
fossem resquícios do
antigo centro catequético
do boqueirão, fundado
por Frei Theodoro de
Lucé em 1670, mas,
segundo Plínio, que foi
testemunha presente da
obra, toda aquela área da
margem esquerda da
bacia do Açude foi
profundamente cavada
por tratores esteira até
alcançar
o
solo Plínio e imagens do lugar - SPA
pedregoso, pois este solo
barrento serviu para a construção da barragem, que é feita unicamente de barro
compactado, portanto, se havia naquela porção a referida construção, esta foi destruída
pelos tratores do DNOCS. Uma fotografia por Plínio apresentada ao pesquisador da SPA
sugere ser um registro dos alicerces da construção em pedras quando a obra da barragem
ainda estava em curso.

IPHAEP empossa novos conselheiros e suplentes do órgão deliberativo

Q

do Conselho de Proteção de Bens Históricos
Culturais do Iphaep foram empossados na tarde desta terça-feira (29). Numa
solenidade que começou às 14h e se encerrou às 15h30, o Conpec deu assento,
para um período de dois anos (2016/2018), aos novos conselheiros e suplentes,
representantes de órgãos governamentais e não governamentais.
Foram empossados os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil –
Secção Paraíba – OAB/PB (Sérgio Alberto Bacelar/ Rafael Carneiro Arnaud Neto),
Sindicato da Construção Civil – Sinduscon (Raimundo Gilson Freire/José William Leal),
Superintendência de Administração do Meio Ambiente – Sudema (Elisana Dantas da
Silva/Nahya Caju), Comissão Estadual de Gerenciamento Costeiro da Paraíba – Comeg
/PB (Maria Betânia Matos/Janizete Rangel Pontes), Associação Paraibana dos Amigos da
Natureza – Apan (Socorro Fernandes/ Rossana da Costa Silva), Associação Paraibana de
Imprensa – API (João Pinto/Sandra Moura) e Federação das Associações de Municípios
da Paraíba – Famup (Amaro Muniz/Valério Moura Tomaz).
Também foram empossados os conselheiros do Instituto de Arquitetos do Brasil –
IAB/PB (Fabiano Duarte Rocha/Paula Ismael), Ibama/PB (Ronilson José da
Paz/Priscila Torquato Tavares), Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba – IHGP
(Carlos Azevedo/Adauto Ramos), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– Iphan (Claudio Nogueira/Christiane Finizola Sarmento), Ministério Público Estadual
(João Geraldo Carneiro/José Farias de Souza Filho), Academia Paraibana de Letras –
APL (Damião Ramos Cavalcanti/Itapuan Botto Targino) e Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura – Crea/PB (Corjesu Paiva dos Santos/ Maria Aurília Vieira).
Eles vieram se somar aos três outros conselheiros que já haviam tomado posse em
abril deste ano e que foram indicados pelos seguintes órgãos: Secretaria de Estado da
Cultura – Secult (Adriana Uchôa/Patrícia Fabriana Souza), Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo – CAU (Cristiano Rolim/Paulo Sérgio Peregrino) e Procuradoria Geral do
Estado – PGE (Gilberto Carneiro da Gama/Francisco Monteiro da França).
Na ocasião da posse, a diretora executiva patrimônio estadual, Cassandra
Figueiredo, destacou que o Conpec, enquanto órgão colegiado e deliberação superior do
Iphaep, se vê diante de embates; de pedidos de tombamentos e de questões complexas
de projetos. “Por isso, independente do estilo e da compreensão de cada conselheiro, é
preciso que a gente tenha um compromisso: o olhar da preocupação, pensando na
proteção do bem cultural, para que se preserve a memória e identidade da cidade e da
Paraíba”.
O conselheiro Damião Cavalcanti, representante da Academia Paraibana de Letras,
destacou o empenho da diretora executiva do Iphaep em alguns episódios recentes, que
necessitaram da ação mais enérgica do órgão, no sentido de preservar a memória de João
Pessoa. Segundo lembrou o conselheiro da APL, é preciso que o Iphaep seja o Iphaep. “E
a diretora Cassandra tem se mostrado destemida, corajosa e com responsabilidade social”,
ratificou o professor Damião.
“Somos quixotestos. Temos que, a cada dia, fortalecer a luta, que é muito desigual,
para preservar nossa história e memória”, concluiu a diretora do Instituto do Patrimônio
estadual, Cassandra Figueiredo.
Fonte: Paraiba.pb.gov.br

Expedição ao RN

Juvandi, Juliana, Thomas, Valdecí e Dennis - SPA

E

15 E 16 DE DEZEMBRO, uma equipe composta pelos confrades da
SPA Thomas Bruno Oliveira, Juvandi de Souza Santos e Dennis Mota Oliveira,
na companhia do condutor de ecotrilhas Antônio Marcos, esteve no Rio Grande
do Norte em expedição com o objetivo de participar da PALEO Ne 2016 em Mossoró.
O evento é chancelado pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, e têm por objetivo a
comunhão entre estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, e interessados
na área de Paleontologia.
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No dia 15, a equipe assistiu a várias apresentações de trabalho e conferiram a seção
de banners de pesquisadores de toda a região Nordeste. No evento, a equipe encontra o
Valdecí dos Santos Júnior, Professor e
Arqueólogo da UERN (em Mossoró),
diretor do Laboratório do Homem
Potiguar. Valdecí é sócio correspondente
da SPA e mantem uma sintonia e contato
perene principalmente com os confrades
Juvandi de Souza Santos e Vanderley de
Brito.
No dia 16, a equipe se dirigiu para
o famoso sítio arqueológico Lajedo de Dennis no interior de um dos abrigos - SPA
Soledade, localizado no distrito de
Soledade (município de Apodi, região
oeste do Rio Grande do Norte) O sítio
arqueológico e espeleológico, está
circunscrito em cerca de um quilômetro
quadrado de rocha calcárea, recolhendo
uma série de inscrições rupestres pintadas
e gravadas em três áreas: Araras (a que foi
visitada pela equipe), Urubu e Olho
D’água. A área é protejida pela Fundação
Amigos do Lajedo de Soledade, que possui Equipe e guia no Lajedo de Soledade - SPA
uma equipe diminuta e enfrenta todos os problemas dos demais sítios arqueológicos
brasileiros, a falta de apoio dos entes governamentais.
“Esse é um dos lugares mais impressionantes que conhecí em todo o país”,
afirmou Prof. Juvandi. “A beleza cênica e a forma como as inscrições foram gravadas
chega a impressionar”, afirmou Dennis Mota.
No retorno a Campina Grande, a equipe ainda visitou o Vale dos Dinossauros e
testemunhou algumas situações como a falta de guia turístico para conduzir os visitantes.
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Reunião de Aniversário do IHGC em São João do Cariri-PB

N

10 DE
a Reunião
Ordinária de Décimo Primeiro
Aniversário do Instituto Histórico e
Geográfico do Cariri ‘Casa José Leal
Ramos’ em sua sede na cidade de São
João do Cariri. O evento teve início no
Solar dos Árabes (sede) e em seguida o
desenrolar da reunião ocorreu na antiga Erik recebendo o diploma de sócio honorário - SPA
Escola Estadual Jornalista José Leal
Ramos.
A pauta estava recheada de
homenagens, exposições e lançamento
de livros. Um deles foi apresentado pelo
confrade Erik Brito (História Colonial
da Parahyba), ao mesmo tempo em que
recebeu das mãos do Presidente do
IHGC Daniel Duarte Pereira o diploma Edmilson recebendo o diploma de sócio honorário - SPA
de Sócio Honorário do Instituto
Histórico e Geográfico do Cariri. Outro confrade, o escritor José Edmilson Pereira
Rodrigues também recebeu a honraria. Estiveram presentes no evento representando a
Sociedade Paraibana de arqueologia os consócios Erik Brito, Juvandi de Souza Santos,
Thomas Bruno Oliveira, Vanderley de Brito, Nivaldo Maracajá, Balduíno Lélis e José
Edmilson Rodrigues.
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N

Assembléia Geral Ordinária da SPA

do dia 22
de dezembro a SPA
se
reuniu
em
Assembléia Geral para eleger
a nova Direção e Conselho
Deliberativo. Durante a
Assembléia também
foi
apresentada uma proposta de
Regimento Interno para a
instituição. O regimento
Interno, que foi elaborado
por nossa Diretoria, foi
aprovado por unanimidade na Assembléia pelo 1/3 dos sócios com direito a voto que se
fizeram presentes, assim como as duas chapas que se candidataram, uma para a Diretoria
e a outra para o Conselho Deliberativo, também foram eleitas sem nenhum voto
contrário. Desse modo, a partir de 2017, até 2018, a SPA terá por Presidente o confrade
Juvandi de Souza Santos, tendo o consócio Erik Brito como Vice-Presidente, o consócio
Dennis Mota como Primeiro Secretário, o consócio Carlos Alberto Azevedo como
Segundo Secretário e o consócio Thomas Bruno Oliveira como Tesoureiro. O conselho
Deliberativo terá o consócio Vanderley de Brito como Primeiro Conselheiro, a confreira
Sheila Dias Farias como Segunda Conselheira e os consócios João Jorge Rietveld e José
Edmilson Rodrigues como os respectivos suplentes. O evento de posse desta nova
Diretoria e Conselho se realizará durante o próximo Encontro da SPA, evento anual da
instituição que ocorre paralelo ao Encontro Para a Nova Consciência.
A NOITE
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