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Olá, herói! 
 

Estamos passando por mudanças, crescendo!
Mudamos a nossa identidade visual, mas

nunca deixaremos a nossa essência de lado. 
 

Pensando na potencialidade da comunidade
do Vergel do Lago, que sempre nos inspirou,
resolvemos trazer mais cor para esse lugar,

além de agregar elementos que dão
identidade a esse território.
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PERMANÊNCIAFREQUÊNCIA

Atendimentos: Ações de cidadania, atendimento psicológico,
 encaminhamentos, visitas domiciliares e treinamento de voluntários mirins. 
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ATENDIMENTOS

CESTAS BÁSICAS

KIT LANCHE

PACOTES 
DE LEITE

Kit Lanches: Dado a todos os alunos durante às oficinas. 
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https://youtu.be/e2E0YyKbPBc


Fazer parte do time Mandaver é  entender
mais ainda a missão, é sentir na pele os

desafios do dia a dia para manter todo esse
instituto funcionando. As ações nos motiva a
permanecer e se apaixonar pelo bairro, pelas
pessoas e pela causa e nos desafiar todos os

dias a trazer soluções criativas  para todos os
desafios propostos ou impostos. Seja

colaborador, apoiador ou voluntário, uma vez
que se teve contato com o instituto é 

 impossível não se mobilizar ou sensibilizar aos
outros e assim nunca deixar de ser

"Mandaver".

Coordenadora Favela 3D

LEIA MAIS

Parceria entre Instituto
Mandaver e ong Gerando
Falcões capacita líderes
comunitários.
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Instituto Mandaver é
reconhecido como
Melhor ONG de Alagoas
em premiação
nacional.

Mulheres
empreendedoras do
Vergel ganham linha de
microcrédito de até R$ 2
mil para seus negócios.
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Chocolate com
Solidariedade”:
Mandaver arrecada
doações de Páscoa para
crianças do Vergel.
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Grupo Meta
promoverá inclusão
digital na orla lagunar,
por meio do programa
Favela 3D.

LEIA MAIS

Favela 3D: Maceió é
referência nacional em
projeto de erradicação
da pobreza.
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