
    Ninguém imagina que a cidade de Itabaiana,

chamada por muitos como a Capital do Vale do

Paraíba, perderia espaço para a pequena São

Miguel de Taipú, que durante décadas orbitou em

seu entorno como uma cidade de pouco ou quase

nenhum desenvolvimento. Eis que nos últimos oito

anos São Miguel de Taipú deu um ‘boom’ em seu

desenvolvimento, graças a farta parcela de recursos

oriundos dos royalties do petróleo, mas também do

compromisso da gestão pública em aplicar com

responsabilidade os recursos públicos.

Como os royalties do petróleo

tornaram  São Miguel de

Taipú, no Vale do Paraíba, a

cidade mais desenvolvida da

região
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   A cidade ganhou asfalto nas principais

avenidas, sua entrada se tornou um cartão postal

para os visitantes com direito a pedalinho. No

local foi feito a construção de calçadão, nome da

cidade em concreto, arborização, reforma da

igrejinha e uma iluminação artesanal que enche

os olhos, sobretudo no período noturno. 

       O cenário de sítio que predominava pelas ruas

é coisa do passado, praticamente todas as praças

e logradores de visitação pública foram

restaurados, com destaque para a área onde está

a igreja no centro. 

   Na educação muitos foram os avanços,

podendo se registrar a construção e reforma do

Centro Cultural Clodoaldo Beltrão de

Albuquerque, dotado de museu, biblioteca digital

e praça da leitura, bem como construção de

creche, reformas e ampliação de escolas,

ginásios de esportes, valorização do magistério. 

REPORTAGEM



     Fontes ouvidas pela EXPRESSO relataram que a

cidade de São Miguel de Taipú nunca antes em sua

história viveu momentos de pleno desenvolvimento

como nos dias atuais, em todos os aspectos. 

    A saúde do município a cada dia ganha mais

serviços, obras e ampliação de PSF’s, além de

especialidades e atendimentos laboratoriais. 

     As tradições culturais têm sido fortalecidas a

cada ano, o São João, por exemplo, vem superando

em todos os aspectos o de cidades vizinhas como

Itabaiana e Pilar, atraindo turistas e aquecendo a

economia local. 

      Mas nem tudo é flores em São Miguel de Taipú,

recentemente os recursos dos royalties haviam sido

bloqueados e a gestão local teve que recorrer a

justiça federal para conseguir o desbloqueio.    Na Paraíba apenas 7 municípios são

beneficiados com esses recursos, graças a

instalação do gasoduto que sai de Cabedelo com

destino a Campina Grande.  

     Na região de São Miguel de Taipú apenas

Pedras de Fogo e Caldas Brandão também são

beneficiadas, mas nenhuma dessas cidades

alavancaram tanto seu desenvolvimento como

São Miguel. Porque será? Na próxima edição

você vai saber. 

 

HISTÓRIA DA CIDADE - Com o aparecimento
dos portugueses, a região ás margens do Rio
Paraíba foi escolhida para o plantio de cana-de-

açúcar, na época da monocultura, por reunir
condições favoráveis à população. Algum tempo
depois, foram fundados os engenhos, Corredor,
Maravilha, Oiteiro, Itapuã e outros, sendo o
principal o engenho Taipú onde surgiu o núcleo
habitacional que deu origem à cidade, cuja
construção foi iniciada no dia de São Miguel, 29
de setembro.


