Ficha de apresentação de candidato ao Programa
Jovem Observador de Aves

Nome: Raí Gabriel Jesus Flausino
Idade: 8 anos
Nome do Responsável: Vani (Mãe)
Endereço: Rua Jose Monteiro Filho, 179 - Brasilândia
Telefone: 3991-3954
Estudante matriculado: Sesi – Lauzane

Em 28/07/2014 o CEO recebeu uma mensagem da Sra. Cibely, professora de
evangelismo da igreja Batista onde o jovem Raí estuda. Ela relatou que o Raí “...sempre
menciona seu sonho, que é ser ornitólogo” e acrescentou “As crianças todas sempre
ficam surpresas, ele explica do que se trata, e percebo que se sente sozinho em seu
sonho. Não tenho possibilidade de comprar itens desse seguimento e gostaria de pedir
livros (ou similar) que lhe incentivasse, que ele percebesse como é bonita essa profissão,
e que não está sozinho nos seus sonhos.”
A professora havia contatado inicialmente o COAVE de Santa Catarina quando seu
coordenador, Maicon Mohr sugeriu que ela contatasse o CEO devido à proximidade.
Passadas as orientações para a professora sobre o programa Jovem Observador,
solicitamos o contato com a família da criança.
No dia 04 de dezembro de 2014, visitamos a casa do Raí, (Eu, o Luciano
Monferrari e o Luiz Fernando Figueiredo – Foto abaixo) para entender como havia
nascido o interesse dele pelas aves. Explicou que o avô tinha um papagaio do qual o Raí
gostava muito. Depois disse que vinha observando as aves nos livros da escola e
aproveitava para fazer desenhos e saber mais sobre elas. Assim, com ajuda dos livros e
da TV ele conheceu o urutau e ficou encantado.

Foto: Luiz Fernando Figueiredo, Raí Gabriel, Claudia Oliveira, Arthur Flausino (irmão do Raí) e
Luciano Monferrari.

Chegou a mostrar uma foto da ave para a mãe para que essa pudesse encontrar a
ave camuflada no toco da árvore. O Raí disse ainda que aproveitava os passeios com a
família para observar as aves, muito conhecido dele é bom bem-te-vi.
Como parte do regulamento do programa, fui nomeada “tutora” do Raí, cuja
função principal é dar orientação na atividade de observação de aves e acompanhar o
seu desempenho.

Iniciei imediatamente a tutoria, explicando a ele como usar o binóculo e os guias
que lhes foram entregues por nós. Ele prontamente encontrou o urutau e ficou
maravilhado com tantas outras aves, e foi para a janela da casa avistar outros indivíduos
que sempre estiveram próximos a ele e que agora não passarão despercebidos aos olhos
atentos do Raí.
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