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O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho

Onde tudo começou...

•Considerado o maior da América Latina, recebia
o lixo dos municípios do Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, São João de Meriti e Queimados

•1978: início do funcionamento, a céu aberto.

•2012: o encerramento das atividades, por
determinação federal, acentuou o grau de
vulnerabilidade socioeconômica da população de
catadores de lixo, que dependia da renda gerada
pela comercialização de materiais recicláveis.

•As promessas de suporte e assistência por parte
das três esferas de governo não se concretizaram



O Bairro Jardim Gramacho

• Localização: entre a Rodovia Washington Luiz  
(BR-040) e a Baía de Guanabara (Duque de 
Caxias)

• População: 22.000 habitantes (IBGE 2015)

• Jardim Gramacho existe há 35 anos e vive uma 
realidade de pobreza extrema. 

• A renda média per capita dos moradores de 
Jardim Gramacho é de R$ 331,96, cerca de R$ 11 
por dia. Não há energia elétrica, saneamento 
básico nem agua encanada.

• Na maioria das famílias, as mulheres são as 
responsáveis por mantê-las.



A Comunidade Bico do Urubu 

A nossa expansão....

• Localização: Comunidade Bico do
Urubu, no bairro Vila de Cava – Nova
Iguaçu (RJ).

• Zona rural, ainda não atingida pelo
processo de favelização e domínio do
narcotráfico.

• O atendimento social das famílias
iniciou-se em dezembro de 2017.



O Instituto Amparando em 2019

A nossa causa foi iniciada em Jardim Gramacho, em Duque de Caxias (RJ) mas em 2017,
ampliamos a nossa área de atuação, iniciando uma nova causa social, o Sítio da Colina, em Vila
de Cava, no município de Nova Iguaçu (RJ).

Oferecemos, diariamente, educação complementar gratuita e diferenciada e acesso à cultura,
através de atividades educacionais e oficinas diversas, tais como música, dança, valores, yoga,
matemática e português. Além disso, o Instituto fornece alimentação, para as crianças de 4 a 12
anos, tudo planejado e elaborado com o objetivo de oferecer condições para uma vida digna e
exercício da cidadania.

Para a nossa felicidade, tivemos a oportunidade de participar do VOA, um programa de
capacitação em gestão, oferecido pela AMBEV. Foi um aprendizado enriquecedor, que nos
possibilitou traçar novas estratégias e aprimorar, cada vez mais, os nossos processos.

Dito isso, é com muito prazer, que compartilhamos as nossas conquistas e resultados do ano de
2019! Foi um ano de muito crescimento e aprimoramento! E, seguimos lutando para a
concretizar o nosso sonho de "sermos um instituto referência na formação de indivíduos capazes
de participar ativamente de um mundo melhor".
Muito bom ter você conosco nessa jornada!

Roberta Azevedo
Fundadora



Quem faz o Instituto Amparando

Alexandre Santos Ditta
Presidente

Roberta Azevedo                  
Fundadora e Vice-presidente

Ecila Antunes Barbosa 
Mìdias Sociais

Natália Amorim 
Apadrinhamento

Valéria Pinheiro 
Administrativo



Missão

Ser um instituto de referência no apoio a 
educação de indivíduos capazes de 

participar ativamente da construção de 
uma sociedade melhor.

Visão

Atuar na educação das crianças, através 
de uma proposta pedagógica abrangente, 

para que se tornem adultos capazes de 
transformar a sua própria história e a 

realidade da sua comunidade.



Nossos Valores

✓Amor: Sem amor todo o esforço perde o 
propósito 

✓Compaixão: Identificação com a 
necessidade do outro

✓Respeito: Reconhecer o valor da pessoa 
humana independente de sua condição 
física, emocional e social

✓Integridade: Responsabilidade, 
profissionalismo e transparência nas ações

✓Verdade: Construção de um caráter 
sólido em cada indivíduo



Números de 2019 (Compilado)

Famílias cadastradas87

227 Crianças assistidas

594 Atendimentos sociais

174 Entrevistas sociais

190 Visitas domiciliares

01 Oficina de Geração de Trabalho e Renda

87 Eventos e reuniões



Alimentação

Nossas Atividades no Instituto



Rodas de Conversa

Nossas Atividades no Instituto



Atividades Lúdicas

Nossas Atividades no Instituto



Oficinas

Nossas Atividades no Instituto



Cultura

Nossas Atividades no Instituto



Oficina de Geração de Trabalho e Renda / Palestras de 
Conscientização

Nossas Atividades no Instituto



Contatos:
Telefone: (21) 99071-9298 

Email: contato@amparando.com.br

Facebook: Amparando JG
Instagram: Amparando_JG

Site: amparando.com.br


