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Comissão internacional para a proteção integral e a garantia dos direitos de 
crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis (CO.BE.TU) 

 
 

Orazio Moscatello: nacionalidade italiana 
Coordenador da Comissão para o Bem-estar e a Tutela do Movimento dos Focolares 

 
- Advogado penal e civil. Especialista em Direito da Família e de Menores  
- Integrante da Comissão para os Menores da Ordem dos Advogados de Bari (Itália) 
- Membro de “Comunhão e Direito”, rede internacional que conecta pesquisadores e 
operadores nos vários campos do direito. 

 
Area Formação e Prevenção 

 
Patrizia Bertoncello: nacionalidade italiana 

 
- Docente multidisciplinar do Ensino Fundamental e Formadora; Master em Educação 
Intercultural. 
 -Especialista em temas sobre inclusão especialmente com ênfase na pobreza 
educacional, fragilidade e vulnerabilidade da infância.  
- Membro do Executivo do Conselho Nacional das Agregações Leigas (Conferência 
Episcopal Italiana). 
- Publicação de textos e ensaios sobre a infância.  
 
Mariano Iavarone: nacionalidade italiana 
 
- Assistente social, consultor para assuntos familiares, mediador para assuntos familiares 

e sistêmicos. 
- Doutor em psicologia especializada in counseling (aconselhamento, consultoria). 
- Supervisor e formador de comunidades para menores e profissionais de apoio 
- Membro da EATA (European Association for Transactional Analysis) 
- Socio ordinário CISMAI (Coordenação Italiana dos Serviços contra o Maus-tratos e o 

abuso contra a infância)   
- Ex ‘Giudice Onorario’1 do Tribunal de Nápoles Tribunal para Menores (Itália)  
 
 
 

 
1 ‘Giudice Onorario’ (Juiz honorário) - Cargo existente no Poder Judiciário italiano –
https://www.treccani.it/enciclopedia/giudice-onorario/ 
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Cristina Yocca: nacionalidade argentina 
 
- Docente de escola para cegos ou com baixa visão (Argentina). 
- Especialista em “atenção prematura” do desenvolvimento infantil, no âmbito público e 

privado. 
- Psicóloga para a infância e família para várias consultorias. 
- Ministrante de Cursos para a formação e proteção do bem-estar de crianças e 

adolescentes. 
 

M. Belén Sainz-Cantero Caparros: nacionalidade espanhola 
 
- Ordinária de Direito Civil (Universidade de Almeria, Espanha). 
- Diretora do grupo de pesquisas “Estudos de direito privado e comparado” 
- Responsável pelo grupo de pesquisas sobre “Políticas jurídicas sobre menores” 
- Diretora do grupo de proteção das pessoas - Comite de Bioética (Universidade de 

Almeria, Espanha). 
- Diretora do Departamento de Controle para a gestão de casos de abuso (Universidade 

de Almeria, Espanha) 
 

Área de Gestão de denúncias 
 
Joe Cassar: nacionalidade maltes 
 
- Psiquiatra do Ministério da Saúde Pública de Malta 
- Ex-Ministro da Saúde no Parlamento de Malta 
- Especialista do tribunal maltes para casos de abusos de menores 
- Membro da comissão diocesana maltes sobre abusos 
- Publicação de diversos artigos em revistas de Psiquiatria 

 
Viviana Colonnetti: nacionalidade argentina-italiana 
 
- Psicóloga psicoterapeuta, psicóloga jurista e forense. Especialista em abusos e maus-

tratos de menores: prevenção, diagnostico e cuidados/responsabilidade 
- Psicóloga escolástica do Instituto para menores em Cordoba (Argentina) e na província 

de Roma (Itália) 
- Membro de “Psicologia e comunhão”, rede internacional de psicólogos 
- Publicação de textos sobre prevenção e promoção do bem-estar das crianças e 

adolescentes 
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Michel Dupuis: nacionalidade belga 
 
- Filólogo, neuro linguista, filósofo 
- Ex-Presidente do Comitê de bioética da Bélgica 
- Ex-vice-presidente do Comitê Federal dos “Direitos do Paciente” da Bélgica. 
- Membro de Comitê Executivo do Instituto para a Promoção da Formação no Islam 

(Bruxelas, Bélgica). 
- Responsável científico do Grupo de Estudos Francófonos de Ética do Relacionamento 

no tratamento (Paris, França). 
- Publicações: artigos, obras originais e traduções sobre antropologia fenomenológica e 

ética da organização no tratamento. 
 

Maria Antonia Menchise: nacionalidade italiana  
 
- Advogada penal e civil. Especialista em direito da família e dos menores assim como 

em delitos de abuso e violência contra a pessoa. 
- Assistente e consultora jurídica nos Centros Antiviolência de Gênero autorizados pela 

Região da Puglia (Itália). 
- Palestrante em conferências e cursos de formação para agentes socio-sanitários e 

escolares sobre o tema da violência de gênero e da violência contra menores. 
 

Tiziana Merletti: nacionalidade italiana 
 
- Doutora em jurisprudência e direito canônico. 
-  Especialista, consultora e formadora em direito dos Institutos de vida consagrada. 
- Membro do Serviço de Informação e Apoio (S.In.Ai.) para as denúncias de abusos em 

matéria sexual e econômica da Diocese de Pádua (Itália). 
- Membro do Serviço Regional da Região do Triveneto para a Tutela dos Menores e das 

pessoas vulneráveis. 
- Membro da Comissão para o Cuidado e a Proteção, em colaboração entre as duas 

Uniões Internacionais dos e das Superiores/as Gerais (UISG-USG). 
- Publicações de vários artigos sobre temáticas de direito canônico, de modo particular 

sobre abusos sexuais, de poder e de consciência na vida religiosa feminina. 
 

Flaminia Poletti: nacionalidade italiana 
 
- Médica Psiquiatra, diretora do primeiro nível em psiquiatria no Departamento de 

saúde mental de Ascoli Piceno (Itália) 
- Publicações de trabalhos científicos nos Anais de Congressos de Neurologia, 

Sociedade italiana de Psiquiatria, Congresso mundial. 
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Alessia Sangiorgio: nacionalidade italiana 
 
- Advogada com vasta experiência no campo do direito penal em particular de 

improbidade contra a Administração Pública; negligências profissionais médicas; em 
matéria de narcóticos; delitos contra a pessoa e a família, especialmente maus tratos 
em família e stalking (perseguição, assedio); procedimentos perante o Tribunale di 
Sorveglianza2.  

- Membro do Comite Executivo de redação da revista “Strepitus Fori”, Resenha da 
Jurisprudência penal de Roma editada pela Câmera penal3 de Roma. É inscrita na 
Câmara Penal de Roma. 

- Membro do Órgão de Vigilância4 da sociedade e consultora para a predisposição de 
modelos de prevenção dos delitos 

 
Vincenzo Giuseppe Saponaro: nacionalidade italiana 
 
- Advogado penal e civil 
- Durante nove anos foi ‘Giudice Onorario’5 na Corte de Apelo sec. para os Menores de 

Lecce (Itália) 
- Mediador familiar e penal no Tribunal de Brindisi (Itália) 
- Defensor/Curador especial de menores no Tribunal para os menores de Lecce (Itália) 
- Durante dez anos foi o referente do movimento “Ragazzi per l’Unità” para as cidades 

de Lecce e Bari (Itália) 
- Cofundador da Comunidade educadora "Chiara Luce" para a acolhida de menores e 

mães com filhos em situação de dificuldades (Lecce, Itália) 
 
 

 
2 No Brasil equivalente à Defensoria Pública, ao Conselho Tutelar - para crianças e adolescentes... 
3 - A Câmara Penal – ‘Camara penale’ é uma associação, sem fins lucrativos, de advogados que atuam em processos 
criminais nos diversos territórios da Itália. https://www.camerepenali.it/cat/6989/chi_siamo.html 
 
4 Órgão de Vigilância – ‘Organismo di Vigilanza’ (ODV) D.Lgs 231/01 - na legislação italiana, indica um órgão que 
supervisiona a responsabilidade das entidades por infrações cometidas em seu interesse ou em seu benefício. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_di_vigilanza. 
 
5 Id. a nota n° 1. 
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