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Com uma história de trabalho 
social no Brasil desde 1993, 
ganhamos novo nome sem 
interromper nossa trajetória de 
sucesso. 

Sorrisos e testemunhos de uma vida mais 
saudável nos movem e fazem nossa 
organização ser tão apreciada pelos 
parceiros que nos acompanham.

A seguir, iremos dividir com vocês alguns 
resultados que conquistamos em 2018.

Somos o 
Instituto 
Melhores Dias 



Joyce Capelli
Presidente e Diretora Executiva

Instituto Melhores Dias

Foi um ano de muitos desafios, 
mas também de muitas 
conquistas.

Tivemos a mudança no nome da 
organização, que nos aproximou 
mais do que buscamos para as 
crianças e comunidades em 
nosso trabalho, realizado com 
tanto empenho e eficiência.

Com a colaboração de parceiros 
dedicados e de uma equipe de 
excelência, foi possível 
alcançarmos um maior número 
de crianças, em mais municípios 
e estados brasileiros.

Expandimos nossas atividades 
para a área cultural, a fim de 
oferecer mais subsídios aos 
parceiros e levar mais ações 
para as comunidades.

As páginas que se seguem 
revelam, por meio de nossas 
atividades, resultados e 
depoimentos; que existem 

soluções transformadoras para 
o cotidiano desfavorável em que 
muitas crianças e comunidades 
se encontram. 

Dedicamos este relatório anual a 
nossas crianças, que são a razão 
de nossa existência, aos nossos 
parceiros e apoiadores, e aos 
que nunca deixam de acreditar 
que um Brasil mais justo e 
solidário é possível, desde que 
cada um tome para si a parte 
que lhe cabe nessa tarefa. 

É com orgulho que 
apresentamos o relatório 
anual de 2018 do 
Instituto Melhores Dias. 



Proporcionar educação em saúde 
para nossas crianças e 
comunidades, para que elas se 
fortaleçam, tenham um futuro 
mais saudável e promissor.  
Este movimento é
fundamental para atingirmos uma 
sociedade mais justa, na qual 
todos tenham oportunidades.

NOSSA VISÃO
Promover o desenvolvimento 
saudável de crianças, por meio 
da educação em saúde, 
capacitação de parceiros e 
articulação de redes locais. 

NOSSA MISSÃO
Transparência, ética e valorização 
do trabalho social, levando em 
consideração as particularidades 
das comunidades atendidas.
Com nossos programas, que focam 
na educação em saúde, e com  
estes valores inalienáveis,  
trabalhamos para, sempre cumprir 
nossa Missão.

NOSSOS VALORES



65.500
crianças 
atendidas;

NÚMEROS 2018

6 municípios 
de 5 estados 
brasileiros.

296
escolas;

262.000
familiares e 
membros das 
comunidades 
alcançados com 
ações 
educativas;

3 programas 
sociais;



OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Dedicamo-nos a promover uma melhor qualidade de vida para as crianças 
brasileiras, além de impulsionar ações que tenham como base os objetivos 
de desenvolvimento sustentável da ONU. 

Em nossos programas, trabalhamos com atenção voltada para:



52
hortas escolares 
construídas e 
em atividade;

63.000
crianças com mais 
acesso a alimentos 
frescos e melhora no 
hábito nutricional 
diário;

177
escolas com melhora na 
alimentação escolar por meio 
da realização de formação 
para merendeiras e 
professores.

SEGURANÇA ALIMENTAR



MAIS DE 3.700
professores realizaram atividades em educação 
nutricional, saúde e qualidade de vida após 
formação nos programas.

EDUCAÇÃO



MEIO AMBIENTE
Educação ambiental 
para alunos por meio das hortas 
escolares;

Conscientização sobre 
recursos naturais e 
sustentabilidade
com ações em  sala de aula e no 
entorno das escolas.



Mobilizamos o poder público para 
levar educação e saúde para 
comunidades.
Temas como “prevenção de doenças”, 
“hortas suspensas” e “saúde preventiva” 
foram trabalhados em comunidades rurais e 
urbanas de cinco municípios brasileiros. 

ENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO



Contemplamos 182 alunos com 
deficiências múltiplas 
com a oportunidade de vivenciar 
sensações proporcionadas pelo contato 
com a terra, atividades ao ar livre, além da 
chance de cuidar das plantas. O programa 
montou jardins sensoriais e hortas em 
duas escolas para alunos especiais em 
Belo Horizonte, MG. 

Inclusão social



ENGAJAMENTO 
DE VOLUNTÁRIOS
Envolvemos mais de 290 
voluntários corporativos em nossos 
programas sociais. 
Essas ações tem um valor positivo para a 
empresa que apoia os projetos e também 
para as escolas que recebem a presença 
do setor privado. Acreditamos que é 
gerando aproximação dos stakeholders 
que os programas se fortalecem cada vez 
mais. 



PARTICIPAÇÃO 
CORPORATIVA
O envolvimento do setor 
empresarial junto às 
organizações sempre traz 
benefícios
para que possamos nos tornar mais 
efetivos frente aos resultados a serem 
alcançados com nossos programas. 
Fomos beneficiados com ações, como 
a proporcionada pela empresa 
Johnson&Johnson, que integrou seus 
executivos com equipes de ONGs.



Leis de incentivo
Expandimos nossas áreas de atuação, incluindo 
Cultura, por meio das leis de incentivo. Tivemos 
quatro projetos aprovados nas leis Rouanet, Proac
e ICMS.



PARCEIROS



FINANCEIRO
Valor total de doações recebidas em 2018 : R$ 1.727.013,14

98%

2%

Doações Recebidas - 2018

Fundações e
Institutos

Empresas
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