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Capital paranaense será uma das sedes mundiais do Fórum “Chiara Lubich: por uma política
de Comunhão”. Políticos de diversos partidos já confirmaram presença.

A cidade de Curitiba se consolida como cidade fraterna. No próximo sábado, dia 14, a capital
paranaense sedia o Fórum “Chiara Lubich: por uma política de Comunhão”, que debaterá o
pensar e o agir político da fundadora do Movimento dos Focolares para a construção de uma
nova realidade política e civil.

Políticos de diversos partidos participarão do evento, entre eles os prefeitos de Curitiba,
Gustavo Fruet, e de Sorocaba (SP), Antônio Carlos Pannunzio, o deputado federal Luiz Carlos
Hauly, o ex-deputado federal Walter Feldman (mensagem vídeo), além de acadêmicos e
pessoas ligadas ao mundo jurídico.

“É preciso propor alternativas neste momento em que o desejo de viver vem sendo expresso
em todos os lugares e a novidade proposta por Chiara de ver a fraternidade como uma
categoria política atende esse anseio”, destaca o presidente nacional do Movimento Político
pela Unidade (MPPU) no Brasil, Sergio Previdi.

Com o tema “Politics for unity making a world of diference” (Política para a unidade fazendo
toda a diferença no mundo), o Fórum, que ocorre no dia que marca o 7º aniversário de
falecimento de Chiara Lubich, será realizado simultaneamente no Parlamento de Roma (Itália),
no Conselho da Europa em Estrasburgo (França), no Parlamento em Seul (Coreia), e ainda no
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Canada, Colômbia, Honduras, Alemanha, Portugal, Republica Checa, Tanzânia, Hungria e
Estados Unidos.

Não por acaso, Curitiba está entre as cidades-sede do Fórum. Em abril de 2014, a capital
paranaense se tornou a primeira cidade fora do continente europeu a receber o prêmio “Chiara
Lubich pela Fraternidade”. Criado pelo prefeito de Rocca di Papa, cidade da região
metropolitana de Roma, em 2008, o prêmio leva o nome da fundadora do Movimento dos
Focolares e é concedido a cidades e governantes que promovem a paz, os direitos humanos, a
justiça social e a fraternidade em seus atos administrativos.

O Fórum terá transmissão via internet: http://www.politicsforunity.com/

Programação do Fórum Chiara Lubich: por uma política de comunhão

“POLITICA PARA A UNIDADE, FAZENDO A DIFERENÇA NO MUNDO”

Curitiba, 14 de março de 2015 - Salão de Atos do Parque Barigui

10h: Abertura e saudação inicial:

Sergio Previdi, Presidente do Movimento Político Pela Unidade (MPPU) no Brasil.
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10h10: MPPU no mundo e sua expressão política - Vídeo institucional:

10h30: O Pensar e o Agir Político de Chiara Lubich

Gustavo Fruet, Prefeito de Curitiba (PDT-PR).

11h: Intervalo artístico: Banda Lira Curitibana.

11h15: Painel Política para a Unidade, fazendo a diferença no mundo:

• Luiz Carlos Hauly, Dep. Federal (PSDB-PR)

• Antônio Carlos Pannunzio, Prefeito de Sorocaba (PSDB-SP)

• Walter Feldman, Dep. Federal (2003-2014 - PSB-SP) – mensagem em vídeo

12h30: Intervalo para almoço.

14h30: Chiara Lubich e a Cidade: Implicações para o agir político-social

Dr. Julio Carneiro (Brasília-DF).
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14h50: Civitas: Escolas de formação cidadã para jovens

Prof. Doutor Marconi Aurélio Silva (Caruaru-PE).

15h10: Maria do Carmo Gaspar, uma vida dedicada à fraternidade Universal. Mensagem da
Dep. Federal Luiza Erundina (PSB-SP) – Roseli Tortelli, empresária (Curitiba-PR).

15h30: Intervalo

15h45: Espaço aberto para depoimentos dos participantes.

16h45: Saudação de Ana Paula Silveira e Sandro Melo, Dirigentes do Movimento dos
Focolares no Paraná.

17h: Agradecimentos finais e encerramento.
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