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                                      PLANO DE TRABALHO 2016 

SOCIEDADE ONDA VERDE-Preservando o Meio Ambiente 

I.Dados de identificação 

SOCIEDADE ONDA VERDE-Preservando o Meio Ambiente 

CNPJ 032013540001-92 

CEDE; Rua São Pedro, nº 317. Praia da Cal, Torres/RS 

CEP: 6556000 

Telefone para Contato; 51-94045846 

E-MAIL: sociedadeondaverde@gmail.com 

SITE: www.ondaverdeong.org.br 

Endereço comercial: Rua General Osório ,  nº  255 centro, Torres 

II. HISTÓRICO DA ENTIDADE 

Organização sem fins lucrativos, fundada em1999, por um grupos de pessoas 

unidas pelo desejo de cuidar da natureza, em especial da Lagoa do Violão, do 

Rio Mampituba e das  questões relativas ao lixo urbano. Fato este, que 

causava grande preocupação na época e ainda causa. 

É uma organização não governamental(ONG) com atuação no Sul do Brasil, de 

natureza cultural,científica e educacional tendo como objetivo fundamental a 

preservação do ambiente e a promoção integral do ser humano , podendo para 

isso realizar pesquisas  científicas e tecnológicas, organizar encontros, 

promover debates e cursos, oficinas, simpósios, congressos dentre outros.   

Desde sua criação tem se dedicado com muita ênfase a Educação Ambiental 

em parceria com Escolas. Lagoa do Violão, cartão postal da cidade de 

Torres/RS, desde o início da ;fundação da ONDA VERDE foi alvo  de 

intervenções como limpeza das margens e ação conjunta com o Ministério 

Público no sentido de melhorar a qualidade de suas águas. 

As primeiras ações foram: construir o estatuto, plantar árvores nativas, 

principalmente ao redor da Lagoa do Violão e realizar palestras nas escolas. 

Com o passar do tempo, se agregaram outras pessoas formando um grupo de 

associados multidisciplinar, dispostos a tocar o projeto inicial e ampliar as 
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ações da ONG.,  COM  atividades, como: Palestras nas Escolas  sobre drogas 

e atividades Ecológicas,  visando o aprimoramento profissional e o 

engajamento  nas causas sociais. 

A expansão das atividades oportunizou a realização do Projeto Guardiões da 

Praia, que foi apresentado ao COMDICA, marcando o inicio da parceria entre 

ONDA VERDE e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

Hoje, a ONG continua realizando projetos, palestras e participando de 

campanhas e eventos  rumo a sustentabilidade socioambiental. O proejto 

Conjugando o Verbo Plantar:  faz doação de mudas e cadastra pessoas 

dispostas a plantar e preservar.  Conta com 3. 525 registros em livros 

específicos com o nome e endereço da pessoa que recebe a muda, o nome 

popular da planta e o local onde será plantada. O projeto Nascer e Crescer na 

Onda do Meio Ambiente doa a cada familiar da gestante atendida no H.N.S. 

Dos Navegantes, em Torres,  uma muda, significando a  integração e o cuidado 

do bebê, da  familiar a todos demais componentes do ambiente. As mudas são 

produzidas de forma voluntária por uma associada da ONG e doadas ao 

Hospital. Esse projeto teve inicio em fevereiro de 2008 e até 2014 contabilizou 

5.856 mudas doadas. 

Participa de vários conselhos municipais, entre eles, o Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente- COMDICA e coordenou um grupo de trabalho, com 

o empenho do agrônomo e sócio Nabor Guazzelli, para criação do Comitê 

Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba. Este movimento oportunizou 

a Criação do Comitê Local abrangendo os afluentes do lado gaúcho, no ano de 

2012.  É convenente junto a SEMA/FDRH-RS para manutenção do Comitê 

Local de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba. COMAM, 

COMPAC,... 

Citar demais conselhos???W  

III. OBJETIVOS 

       Objetivo Geral: Desenvolver ações de Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Integral da Pessoa. 

       Objetivos específicos:  

 Estimula o desenvolvimento pautado em ações sustentáveis: 

 Promover a integração socioambiental; 

 Incentivar o uso adequado dos recursos naturais; 

 Desenvolver atividades e ou projetos de conscientização ecológica,  
combate a qualquer forma de violência e discriminação; 
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 Promover a Entidade junto a comunidade local. 

IV. PÚBLICO A SER BENEFICIADO: Comunidade me geral do Município e 
região. Crianças, adolescentes  e adultos em situação de vulnerabilidade 
social ou não, mulheres e ou populações  ligadas a áreas de preservação 

ambiental. 

V. PROJETOS E AÇÕES: 

A ONDAVERDE participa de eventos, como Balonismo, semana do Meio 
Ambiente, Semana da água, dia da Árvore, Outubro Rosa, Feira do Livro e 
outros atividades educacionais voltadas a Educação Socioambiental, 
Saúde e Lazer. 

AÇÃO CORRENTE DO VERDE consiste na doação de mudas de plantas 
nativas a comunidade, para promover a conscientização quanto á 

importância do cuidado com o meio ambiente. 

CONJUGANDO O VERBO PLANTAR:  faz doação de mudas e cadastra 

pessoas dispostas a plantar e preservar.  Conta com 3.525 registros em livros 
específicos com o nome e endereço da pessoa que recebe a muda, o nome 
popular da planta e o local onde será plantada 

PROEJTO GUARDIÕES DA PRAIA: O projeto GUARDIÕES DA PRAIA – está 

na 5ª edição e dá  continuidade  a 4 projetos anteriores realizados em 2011 e 

2012,2013 e 2015 e 2016,  sendo 4 em parceria com o COMDICA. Nessa 

versão o Projeto beneficia 120 educandos das series iniciais do Ensino 

Fundamental (4º. E 5º. Anos ou conforme necessidade das Escolas parceiras) 

em situação de vulnerabilidade. Ao todo já passam de 600 crianças 

beneficiadas, mais familiares e professores. Tem 2 cartilhas publicadas. 

PROEJTO NASCER E CRESCER NA ONDA DO MEIO AMBIENTE: beneficia 

a parturiente e seus familiares que após o parto,  no H.N.dos Navegantes, 

recebem uma muda de planta nativa como símbolo de cuidado para com o 

recém nascido  e o meio ambiente. O projeto é desenvolvido por uma 

associada da ONG em parceria com o H. N. dos Navegantes e acontece a 8 

anos, com a distribuição de mais de 8000 mudas 

PLANO DE TRABALHO DO COMITE DO RIO MAMPITUBA: a SOCIEDADE 

ONDA VERDE  atua como convenente junto a SEMA, para implantação  e 

execução do Plano de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Mampituba. 
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VI. METAS:  

I. Executar com os projetos em andamento dentro dos prazos 

estabelecidos e com alcance de no mínimo 80% dos objetivos 

propostos 

II. Ampliar o número de associados da Entidade. 

III. Manter em dia a documentação necessária para o bom 

funcionamento da entidade e execução das atividades e projetos 

propostos. 

IV. Participar de atividades, eventos e ou ações de promoção à 

preservação ambiental, educação, saúde e integração 

socioambiental.. 

 Prioridades: Executar os projetos em andamento, desenvolver ações 
voltadas à promoção da ONG junto a comunidade torrense, incentivar 
o ingresso de novos associados, promover e ou participar de ações e 

eventos de cunho social e educacional. 

VII.METODOLOGIA 

VIII. RECURSOS: Os recursos são oriundos da anuidade paga pelos 
associados e mantem o funcionamento básico da entidade. O  projeto  
socioambiental  conta com parceria do FUNCOMDICA em algumas 

edições. A maioria das atividades é voluntária. 

X. PARCEIROS: COMDICA, SEMA. 

APOIADORES: Banco SICREDI, Banco Banrisul, Comercio, Torrescar, PMT, 
SMAMURB, Hospital N. dos Navegantes, PATRAM, Radio Maristela e  

Jornais local entre outros. 

XI. AVALIAÇÃO: A avaliação das atividades é realizada mensalmente, na 
assembleia ordinária da entidade através de relatos, relatórios, 

depoimentos e prestação de contas.  
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