Ibiporã, 30 de maio de 2022.
Prezados(as) Senhores(as),
Em resposta à solicitação encaminhada para o consultor
e palestrante LUCIANO BETIATE, apresentamos ORÇAMENTO DE INSCRIÇÃO na
CAPACITAÇÃO|ONLINE: “NOVAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR” conforme o solicitado.

APRESENTAÇÃO:
Com a sanção da Lei Federal 14.344 de 2022 – Lei Henry Borel, oito novas atribuições foram incluídas no rol de
atribuições do Conselho Tutelar. Estas novas atribuições estrarão em vigor no dia 09 de julho de 2022. Entender com
profundidade cada uma delas é imprescindível para o bom exercício da função.
Nesta nova Capacitação ON.LINE, Luciano Betiate, consultor e palestrante, fará a leitura e análise crítica, artigo por
artigo da Lei Federal 14.344/, exemplificando casos de aplicação prática, preparando desta forma, Conselheiros
Tutelares para o pleno exercício destas novas atribuições.

QUANDO SERÁ?
- A aula AO VIVO da Capacitação ON.LINE está agendada para o dia 1º de julho – sexta-feira, a partir das 14 horas
(horário de Brasília).

COMO SERÁ?
A Capacitação se dará por meio de dois momentos:
- 1º: Aula AO VIVO por meio de plataforma digital à DIA 1º DE JULHO.
- 2º: Tira-dúvidas AO VIVO por meio de plataforma digital à 15 DE JULHO.
- O vídeo da aula AO VIVO será disponibilizado para review em data a ser agendada.
- O aluno receberá certificado de participação, no formato PDF, com carga horária total de 8 horas/aulas.

INSCRIÇÃO

Investimento individual .........................................................................
Investimento colegiado (5 inscrições) ..................................................

R$ 200,00
R$1.000,00

OUTRAS INSFORMAÇÕES E PEDIDO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELO WHATSAPP (43) 9 8805 8124
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PERFIL DO PALESTRANTE
Luciano Betiate foi Conselheiro Tutelar por dois mandatos na cidade de Ibiporã, norte
do Paraná, hoje é escritor, palestrante, conferencista e coordenador de seminários sobre
Direitos Humanos e temas relacionados à infância e juventude e ao Conselho Tutelar.
Nos últimos anos Luciano Betiate tem se especializado nos seguintes temas:
- Violência doméstica e intrafamiliar;
- Violência contra a criança, o adolescente, o idoso e a mulher;
- Pedofilia, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes;
- Ato infracional praticado por crianças e adolescentes;
- Atribuições do Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente.
Suas palestras são apreciadas por profissionais das mais diversas áreas como: saúde, educação, assistência social, segurança
pública, também alunos de cursos técnicos, pais, adolescentes e principalmente Conselheiros Tutelares e Conselheiros municipais
dos direitos da criança e do adolescente.
Luciano Betiate é o autor da maior bibliografia sobre Conselho Tutelar, somando hoje dezesseis livros com tal temática. Desta
forma, Betiate tem auxiliado na capacitação de Conselheiros Tutelares em todo país.
Estudioso do fenômeno da violência intrafamiliar e, em especial, de seus reflexos no cotidiano escolar, ele também tem capacitado
professores no entendimento do fenômeno e na busca de soluções. Também tem falado às equipes médicas e de enfermagem,
fato este que tem representado importantes mudanças no atendimento da vítima.
Suas publicações, palestras, seminários e oficinas têm como características principais a clareza e a objetividade. São também
marcantes pelo bom humor e pelo uso intensivo de todo tipo de mídia: filmes, fotos, música e ilustrações.
Além de ter exercido o cargo de Conselheiro Tutelar por dois mandatos, 6 anos, Luciano Betiate também foi membro do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretário Municipal de Assistência Social, Diretor de Assistência Social e
Coordenador do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social na cidade de Ibiporã – Paraná.
Atuando há quase uma década na formação de Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito e demais atores do sistema de
garantia de direitos, Luciano Betiate já esteve em mais de 400 municípios em 24 estados mais o Distrito Federal.
Betiate é constantemente consultado pela grande mídia nacional, como Rede Globo, Rede Record e SBT além de portais como
TERRA, R7 e G1 e também por meios de comunicação governamentais como Rádio Câmara, Rádio Justiça e TV Senado, sempre
que o assunto são os Direitos da Criança e o Conselho Tutelar.
Realmente imperdível.

