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 A SOCIEDADE ONDA VERDE – Preservando o Meio Ambiente elegeu no dia 
1º de julho de 2016 o novo Conselho administrativo , que ficou assim formado: 

Eni A.S. Spode – Presidente   e Arlindo Teixeira Filho – Vice-Presidente. 
Gizelani Guazzelli – Secretária e Clarice Luca Fogliato Mario 2ª Secretária. 

Fatima Cechin -1ª Tesoureira e Lucia M. B. Guazzelli – 2ª Tesoureira. 

Esta entidade presta serviços a comunidade torrense  há 17 anos e vem 

expandindo suas atividades voltadas para a preservação ambiental e   
desenvolvimento integral da pessoa  através de projetos, ações e atuação 

como convenente junto a SEMA, para implantação  e execução do Plano de 
Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba. 

Entre os projetos está: o Conjugando o Verbo Plantar,  que  a partir de agosto 
terá uma extensão técnica na Escola Manuel Ferreira Porto, coordenado pela 

Bióloga Marliza T. Maia e o também biólogo Prof Benedito S. Ataguile, que 
beneficiará estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. 

O Projeto Nascer e Crescer na Onda do Meio Ambiente, que acontece em 
Parceria com o Hospital N.S. dos Navegantes, que distribui muda de plantas 
nativas para as mamães e seus bebes nascidos na maternidade do Hospital, 

como forma de fortalecer o vinculo familiar e incentivar o cuidado com o 
ambiente humano e físico. 

O Projeto GAURDIÕES DA PRIA - Construindo História é o 5º projeto 
socioambiental desenvolvido pela ONG, que beneficia crianças e adolescentes 

de escolas públicas. Já produziu grande quantidade de material pedagógico 
que estão publicados nas cartilhas GUARDIÕES DA PRAIA- GUARDIÕES DA 

VIDA e GUARDIÕES DA PRAIA- CONSTRUINDO HISTÓRIA. A primeira 
cartilha está publicada na revista online Pensamento Biocêntrico e pode ser 
acessada pelo site : www.pensamnetobiocentrico.com.br, revista 17. 

O referido Projeto já beneficiou mais 600 crianças e adolescentes, professores 
e familiares através de atividades que contemplam as metodologias de 

Educação Biocêntrica e Bidoanza, associadas a Educação Ambiental, 
caracterizando ações inovadoras na promoção da integração afetiva, inclusão 

social, preservação ambiental  e combate a violência. 

I. As metas da entidade são: Executar  os projetos em andamento 

dentro dos prazos estabelecidos e com alcance de no mínimo 

80% dos objetivos propostos 

http://www.pensamnetobiocentrico.com.br/
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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. 

V. Desenvolver novos projetos  de acordo com os objetivos da ONG 

e a demanda da comunidade. 
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