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A OELA
A Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OELA) é
uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos,
que desenvolve ações de educação para sociedades
sustentáveis, de cunho participativo, de educação popular
cidadã e socioambiental.
Nascida em 20 de março de 1998, no bairro Zumbi dos
Palmares, em Manaus, pelo seu fundador, Rubens
Gomes, o primeiro projeto da OELA foi a lutheria,
produção de instrumentos musicais de cordas dedilhadas
e caixa de ressonância, com uso de madeiras
amazônicas manejadas e certificadas pela Forest
Stewardship Council® (FSC®).
Conseguinte desenvolve atividades relacionadas a
música, arte, esporte, educação ambiental, qualificação
profissional,
atendimento
psicossocial,
protocolos
comunitários, além de participações importantes em
espaços de efetivação de políticas públicas na área da
infância, adolescência, meio ambiente e povos e
comunidades tradicionais.
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NOSSA ATUAÇÃO
As ações da Oficina Escola de Lutheira da Amazônia
(OELA) são embasadas em três pilares:

Educação

Geração de
Renda

Políticas
Públicas

MISSÃO
Executar ações que visem o desenvolvimento
sustentável, a formação cidadã e educacional do público
com o qual trabalha.

VISÃO
Ser um centro de referência de oportunidades que
contribui na formação de cidadãos críticos, participativos
e comprometidos com a sustentabilidade
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NOSSOS PROJETOS
EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA
Empoderamento de adolescentes e jovens para o
protagonismo em comunidades vulneráveis, capacitação
profissional para inclusão no mercado de trabalho,
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e oferta
de práticas esportivas educacionais. Mais de 2.000
atendimentos diretos e mais de 40.000 atendimento
indiretos.
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AGENDA CRIANÇA AMAZÔNIA EM PARCERIA COM O
UNICEF (2009 A 2010)
Oficina Troca de Saberes na Atenção Integral de 0 a 06 anos
com a participação de 228 Agentes Indígenas Comunitários –
(AIS)
Humanização para Lideranças Indígenas
Kit Família Brasileira
comunitários de saúde

Fortalecida

(ACS)

para

agentes

Treinamento Selo UNICEF Município Aprovado para
articuladores, representantes de Conselho de Direito e
secretários de saúde, assistência e educação de 142 municípios
do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia.
Cartilha DST aids nas línguas: Nheengatu, Tukano, Baniwa e
Ticuna; Cartilha Família Ticuna Fortalecida
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PLATAFORMA DOS CENTROS URBANOS (PCU) - UNICEF
Em 2015 a OELA passou a coordenar o projeto e
mobilizou 02 grupos de adolescentes e jovens entre 12 e
19 anos de cada bairro priorizado na PCU Manaus
(Jorge Teixeira e Santa Etelvina). Foram articulados por
meio de oficinas temáticas, participação direta nas suas
comunidades, atividades culturais, fortalecendo a
participação cidadã destes nos espaços de discussão
acerca dos direitos sociais.
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ESPORTE EDUCACIONAL E SUSTENTABILIDADE
Patrocinado pela Petrobras desde 2018, o Projeto
Esporte Educacional e Sustentabilidade, tem como
objetivo promover práticas qualificadas do esporte
educacional para crianças e adolescentes, de 04 a 17
anos, nas modalidade de REMO, TAEKWONDO e
ESPORTES COLETIVOS, ofertando também apoio
socioeducativo, serviço social, psicologia e educação
ambiental para as comunidades: Vila da Felicidade,
Parque Mauá, Jardim Mauá, Mauazinho I e II.
Em 2020, fez 415 atendimentos diretos e 2.781 indiretos,
trazendo benefícios para a comunidade do Mauazinho,
vila da felicidade, Jardim Mauá e Parque Mauá. Por
conta das atividades realizadas foi perceptível a
mudança de comportamento das crianças sobre
sociedade, meio ambiente, estudos e convívio em
família.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
Junto às bases do movimento social da Amazônia, criamos
instrumentos que possibilitam a garantia de direitos dos
povos da floresta e do meio ambiente (comunidades
tradicionais), das crianças e adolescentes.

Fórum Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente –
FEDCA Amazonas

Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente –
CEDCA Amazonas

Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CEDCA
Amazonas
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GERAÇÃO DE RENDA
ATELIER OELA
Em 2010, inaugurou-se o Atelier OELA para a produção de
instrumentos musicais OELA, proporcionando geração de
renda para os formandos e sustentabilidade para o projeto.
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PROTOCOLO COMUNITÁRIO – MANEJO SUSTENTÁVEL DE
AÇAÍ
Esse projeto iniciou em 2013 com a necessidade de
empoderar Povos e Comunidades Tradicionais para
dialogar com qualquer agente externo de modo igualitário,
fortalecendo o entendimento da comunidade dos seus
direitos e deveres e estabelecendo a importância da
conservação da biodiversidade e de seu uso sustentável.
Além disso, é uma importante ferramenta de gestão de
territórios, assim como do controle e da forma de uso dos
recursos naturais. É desenvolvido no Arquipélago do
Bailique, Amapá, com as comunidades tradicionais de
ribeirinhos pescadores e de extrativistas.
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NOSSAS PREMIAÇÕES
PREMIO DE CIDADANIA DO BANCO MUNDIAL
Instituído pelo Banco Mundial em parceria com o Programa
Comunidade Ativa e várias outras instituições, o Prêmio
funciona como um instrumento de identificação, estímulo,
apoio e difusão de iniciativas inovadoras que possam resultar
no combate á pobreza e na melhoria da qualidade de vida da
população brasileira.
15/11/2002

PREMIO JORGE MARSKEL - "EM DEFESA DAS AGUAS, DA
FLORESTA E DOS POVOS QUE NELA VIVEM"
Homenageia as pessoas e entidades comprometidas com as
as populações rurais e os habitantes dos rios Amazônicos,
especialmente mediantes a proteção dos lagos e áreas de
pesca de subsistência, e a busca de soluções legais para
que estas pessoas sejam consideradas proprietárias de suas
terras, sem sofrer invasões alheias e sem que possam ser
despejados a força por pessoas com interesses econômicos
diferentes e nem sempre legitimas.
16/03/2007
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PREMIO AFRO REGGAE "ORILAXÉ" / CATEGORIA
PROJETO SOCIAL
Possui como missão promover a inclusão e a justiça social,
utilizando a arte, a cultura brasileiras e a educação como
ferramentas para a criação de pontes que unam as
diferenças e sirvam como alicerces para a sustentabilidade e
o exercício da cidadania.
28/05/2008

PREMIO "INOVACAO EM SUSTENTABILIDADE" - INSTITUTO
ETHOS
O objetivo é apoiar iniciativas inovadoras economicamente
viáveis, ambientalmente equilibradas e socialmente inclusivas
que esteja em uso, de associações comunitárias,
empreendedores sociais, instituto de pesquisa, micro e
pequenas empresas, ONGs e universidades e que tenham
potencial
de
serem
aperfeiçoadas
ou
ganharem
escala(reaplicaçao, expansão ou transferencia).
20/12/2008
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PREMIO FORD MOTOR COMPANY DE CONSERVACAO
AMBIENTAL/MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS
Considerado um dos mais importantes da área ambiental no
país, o Prêmio é concedido pela montadora de veículos Ford
e pela ONG Conservation International às melhores
iniciativas e projetos voltados à preservação do meio
ambiente e que sirvam como modelo inovador e replicável no
Brasil.
09/12/2009

PREMIO CHICO MENDES DE MEIO AMBIENTE /
CATEGORIA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
É considerado o maior evento socioambiental brasileiro,
revelando ao país, exemplos de solução de conflitos entre
desenvolvimento, justiça social e equilíbrio
ambiental.
28/10/2020
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PREMIO FINEP DE INOVACAO DA REGIAO NORTE
É o mais importante instrumento de estímulo e
reconhecimento ä inovação no País. Desde 1998, já
premiou centenas de empresas, instituições e pessoas
físicas, sendo responsável pela projeção dos contemplados
não apenas no Brasil como no exterior. Selecionado em
duas categorias: 1- Etapa Região Norte/ Categoria Social;
2- Etapa Nacional/ Categoria Tecnologia Social.
29/10/2020
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www.oela.org.br
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