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Bauru sedia congresso eclesiástico estadual nesta semana

Bauru sedia, nesta sexta, 
sábado e domingo (dias 
24, 25 e 26), o Congresso 

Estadual do Ministério Univer-
sidades Renovadas (MUR) da 
Renovação Carismática Católi-
ca (RCC) de São Paulo. Com o 
tema “Tenho sede (João 19:25-
34)”, o encontro eclesiástico, 
que é voltado a universitários 
mas aberto para toda a comuni-
dade, contará com diversas pre-
gações, momentos oracionais, 
mesa redonda, noite carismática 
e a celebração da Santa Missa.

Segundo a coordenadora 
do MUR Bauru, Bianca Silva 
Augusto, a RCC é um movi-
mento eclesial da Igreja Ca-
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Evento ocorrerá sexta, 
sábado e domingo no 
Unisagrado; inscrições 
continuam abertas

tólica Apostólica Romana, 
que tem como missão evan-
gelizar e tornar o Espírito 
Santo mais conhecido, ama-
do e adorado, difundindo a 
espiritualidade de Pentecos-
tes com grupos de oração.

A partir disso, foi criado 
o MUR, um dos serviços da 
RCC que tem como campo 
de missão primário o âmbito 

A prefeita Suéllen Rosim 
(PSC) encaminhou para 
a Câmara Municipal, 

nesta segunda-feira (20), o pro-
jeto de lei que cria o Programa 
Mais Creches em Bauru. A 
proposta autoriza o município 
a contratar vagas em escolas 
particulares de educação in-
fantil, com o objetivo de su-
prir a falta na rede pública.

Caso aprovado pelos ve-
readores, o programa será des-
tinado a crianças entre 0 e 3 
anos, 11 meses e 29 dias, que 
precisam de creche, cadastra-
das na Secretaria da Educação 
e não matriculadas em esco-
la pública por falta de vagas. 
Atualmente, a fila de espera 
nessa faixa etária é de 650 
crianças, segundo a pasta.

Com isso, o município pre-
tende cumprir Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), 
firmado há mais de dez anos 
com o Ministério Público 
de São Paulo (MP-SP), para 

maior oferta em creches. O 
programa permitirá o repasse 
financeiro diretamente para 
as escolas particulares, pre-
viamente credenciadas, sendo 
o valor pago pelo Executivo 
individualmente, por criança.

A proposta dispõe que a 
concessão do benefício terá 
caráter temporário e emer-
gencial, cessando assim que 
uma vaga na rede pública for 
disponibilizada ao pequeno. 
As escolas credenciadas, por 
meio de chamamento público, 
deverão ter sede obrigatoria-
mente em Bauru e os pais das 
crianças beneficiadas também 
precisam residir na cidade.

VALOR ANUAL
A Prefeitura de Bauru, 

anualmente, definirá o valor 
destinado ao programa e o 
número de vagas para aten-
dimento da fila de espera. O 
projeto de lei estipula ainda 
critérios de frequência mínima 
da criança na creche, e que as 
instituições particulares de en-
sino garantam aos alunos pro-
venientes do projeto o mesmo 
tratamento dado aos que pa-
gam mensalidade na escola.

O município ressalta que, 
assim que uma vaga for dis-
ponibilizada ao estudante na 
rede pública, ele será trans-

POR CRIANÇA
Prefeitura pagará por vaga 
até haver disponibilidade 

na rede municipal

Executivo enviou, nesta segunda, projeto de lei para a Câmara, que pretende pagar por vagas emergenciais e temporárias

Com fila de 650 crianças, prefeitura 
quer contratar creches particulares

ferido a uma unidade de en-
sino municipal.

INVESTIMENTOS
Além do programa pro-

posto, a prefeitura lembra que 
tem realizado investimentos 
para a ampliação do número 
de vagas, com a inauguração 
de novas creches.

No ano passado, entraram 
em funcionamento duas no-
vas escolas de ensino infantil 
em período integral, que são a 
Emeii Olga Bicudo, no Mary 
Dota, e Valéria Agostinho, no 
Jardim Ivone. Também foi rei-
naugurada, neste ano, a Emeii 
Edna Faina, com ampliação 
do número de vagas.

“Outras duas creches te-
rão as obras retomadas após a 
realização de nova licitação, 
no Parque Bauru e no Núcleo 
Fortunato Rocha Lima, am-
bas com recursos do governo 
federal e contrapartida muni-
cipal, e uma creche será cons-
truída no Residencial Granja 
Cecília, com verba do gover-
no estadual e contrapartida 
municipal. No entanto, como 
a necessidade de novas vagas 
é antiga e persiste, o Progra-
ma Mais Creches vai permitir 
a ampliação de maneira mais 
rápida”, defende o Executivo, 
por meio de nota.

Caso aprovado pelos vereadores, o programa beneficiará crianças 
entre 0 e 3 anos, 11 meses e 29 dias, que estão sem creche
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universitário com equipes de 
oração. O congresso estadual, 
então, é a reunião, que ocorre 
aproximadamente a cada dois 
anos, desses grupos de São 
Paulo. E, em 2022, o evento 
de Bauru marcará a retomada 
das atividades presenciais do 
MUR após a pandemia.

“Queríamos que o reencon-
tro ocorresse em uma universi-

dade, já que nossa evangeliza-
ção é do âmbito universitário. 
E o Unisagrado nos acolheu. 
E calhou ainda de ser no local 
chamado Centro Universitário 
do Sagrado Coração, bem no 
dia do Sagrado Coração de 
Jesus (24 de junho). Aguar-
damos cerca de 200 pessoas”, 
celebra a coordenadora.

Na data, também está pre-

Fé católica: último encontro estadual do MUR foi realizado em 2018, em São José do Rio Preto

Divulgação
visto o lançamento do livro 
“Histórias de um só coração”, 
uma coletânea de testemunhos 
de vida e missão sobre os mais 
de 25 anos de evangelização 
do MUR no Estado.

SERVIÇO
O congresso será realiza-

do de 24 a 26 de junho, no 
Auditório João Paulo II, no 
Unisagrado, localizado na rua 
Irmã Arminda, 10-50, Jardim 
Brasil. Os interessados podem 
se inscrever (o link é https://
siprodi.com.br/rccsp/eventos/
inscricao/42/index.php?even-
to=12) até esta quinta-feira 
(23). O valor é de R$ 75,00 
por pessoa e inclui alimen-
tação e alojamento. Também 
serão disponibilizadas inscri-
ções no local do evento, po-
rém, com a taxa em R$ 90,00.

Mais informações pelas re-
des sociais do MUR (instagram.
com/mur.sp) ou pelo WhatsApp 
(16) 99153-5319, com Bianca.


