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Cidade foi na contramão da crise 
e hoje é um  centro de atração para 

indústrias e empresas   PÁGS.  16 A 19
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Paulínia é a cidade que mais 
cresceu na RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas) nos 
últimos 15 anos. Segundo da-
dos do IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística), 
a cidade recebeu em média 
2.646 mil moradores por ano. 
A estimativa da população 
do município em 2015 é de 
97.702 habitantes, o que re-
presenta um aumento de um 
pouco mais de 68,4% em rela-
ção ao ano de 2000, quando ti-
nha 58 mil habitantes.

Neste mesmo período, 
nasceram na cidade 17.590 
pessoas, o que demonstra 
que a migração é o princi-
pal fator de crescimento, já 
que o aumento populacio-
nal foi de 39.702. Ou seja, 
55% da população adicional 
nos últimos 15 anos não é 

natural do município.  
Já o crescimento vegeta-

tivo, que é o número de pes-
soas que nasceram num de-
terminado território menos 
o de óbitos, é de aproximada-
mente 12 mil habitantes.

A mudança foi percebida 
pelo aposentado Jair Braga  
que fez carreira como quí-
mico numa das indústrias 
da cidade e afirma que hou-
ve uma “mudança radical” 
em pouco tempo. “Cheguei 
em 1973. Minha família veio 
com o intuito de melhorar 
de vida. Meus irmãos traba-
lharam na refinaria, e eu fui 
estudar química. Hoje a cida-
de é muito diferente de an-
tes, cresceu em todos os sen-
tidos, mas ainda sinto que é 
um lugar seguro e com qua-
lidade de vida”, disse.

Entre os motivos para a 
busca por Paulínia está as 
rodovias, o acesso ao aero-
porto de Viracopos e a proxi-
midade com a capital. “Esse 
crescimento populacional 
por causa dos trabalhadores 
na indústria aumentou tam-
bém a demanda por comér-
cios, escritórios, condomí-
nios, serviços, entre outros 
e possibilitou assim o desen-
volvimento do município”, 
afirma o professor de Finan-
ças da Faculdade de Ciên-

cias Contábeis da PUC-Cam-
pinas Eli Borochovicius.

Com IDH (Índice de De-
senvolvimento Humano) de 
0,795, considerado alto pelo 
PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento), Paulínia “é uma boa 
cidade para se viver mesmo 
com o rápido crescimento”, 
segundo o publicitário e mo-
rador de Paulínia desde 2009

 Gustavo Blosfeld, que 
veio de Canoinhas, em San-
ta Catarina, por causa do pai 
que conseguiu emprego no 
município. “Tem o ar de cida-
de pequena, mas com um to-
que de metrópole por causa 
das indústrias e programação 
cultural, algumas coisas que 
a diferencia das outras cida-
des do interior” comenta o 
publicitário.   METRO CAMPINAS

Crescimento. Paulínia recebe em média sete novos moradores por dia. O crescimento populacional foi de 68% nos últimos 15 anos
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Cidade ganha 2,6 mil 
moradores por ano

12 mil
Habitantes foi o número real 
de moradores que o município 
ganhou entre óbitos e 
nascimentos no período

Paulínia irá celebrar os 52 
anos de emancipação com  
vários eventos gratuitos. 
Shows, brinquedos inflá-
veis e um bolo de aniversá-
rio marcam as festividades.

No domingo, a partir das 
14h30, no Ginásio Muni-
cipal Agostinho Fávaro-La-
ra, no bairro João Aranha, a 
banda Gospel Save 37 abre 
as comemorações. 

Em seguida irão se apre-
sentar o sertanejo Felipe 
Garrido e a Banda Sonar, 
que venceu o I Festival Gos-

pel de Paulínia, em 2015. 
Pluralidade é o que não 

vai faltar nas apresentações. 
O grupo de Hip Hop da Igre-
ja Batista também faz show 
na tarde do domingo e pro-
mete muito ritmo, gingado 
e acrobacias.

Às 16h30 está programa-
do a benção ecumênica e, às 
17h, o prefeito José Pavan 
Júnior (PSB), a presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade de Paulínia, Lucila 
Rodrigues Alves Pavan, os 
vereadores e os secretários 

municipais recebem a popu-
lação para cantar parabéns 
e cortar o bolo. Diferente-
mente dos anos anteriores, 
neste ano o bolo não terá o 
tamanho de acordo com a 
idade da cidade – um metro 
para cada aniversário.  

Segundo a assessoria de 
imprensa, o bolo agora pas-
sa a ser apenas simbólico. 
Os moradores da cidade 
vão receber os pedaços em 
embalagens individuais de 
plástico junto com  refrige-
rante.   METRO CAMPINAS

Aniversário será celebrado 
com vários shows gratuitos

A banda Gospel Sonar, vencedora do I Festival Gospel de Paulínia em 2015 | DIVULGAÇÃO
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