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O Instituto Mandaver nasceu do sonho de transformar a
realidade do bairro Vergel do Lago e a vida de seus moradores.
Localizado as margens da Lagoa Mundaú, na cidade de Maceió,
Alagoas, formou-se um Instituto, sem fins lucrativos, idealizado
em 2015 pelo líder social Carlos Jorge, que há mais tempo já
realizava trabalhos comunitários no local.

Em 2017 o Mandaver ganhou um parceiro de peso ao ingressar
na Rede Gerando Falcões e passou a receber o suporte
necessário para ampliar o alcance da atividades junto à
comunidade e orientação para o desenvolvimento de um
modelo de gestão. Atualmente, o Instituto Mandaver atua
oferecendo oficinas de esporte, cultura e qualificação
profissional para crianças, jovens e adultos, na busca de
mitigar as diferenças sociais, a falta de assistência e de
oportunidades.

Transformar em realidade o sonho de tornar o Vergel um lugar
inovador e empreendedor é o caminho para deixar o bairro
somente as margens da da lagoa que a cerca.

MANDAVER quem somos?
03



Fala,Fala,Fala,
embaixador!embaixador!embaixador!      
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2020 foi um ano atípico, devido a pandemia, um dos desafios que
enfrentamos foi o cancelamento das aulas, um ano
difícil, no qual aumentou as demandas psicológicas, emocionais e as
necessidades básicas, como a alimentação das crianças e suas famílias.
Entretanto, a ausência do alimento foi suprida logo depois, com as
campanhas que realizamos. Porém, o maior desafio foi manter a equipe
emocionalmente alinhada, sem perder o foco, sem se desesperar.
Sabíamos de tantas informações e notícias ruins, mas no final superamos
todos os desafios.

Durante o ano, o Instituto melhorou seus processos e sua dinâmica,
adaptando-se ao novo normal, foram aplicadas novas ferramentas.
Começamos a construir o complice, e por mais um ano recebemos a
certificação em gestão e transparência. Muitas esferas voltadas à gestão
e governança do Instituto foram ampliadas e aperfeiçoadas, o que nos
deu mais autonomia e sinergia no trabalho em equipe.

Realizamos campanhas significativas, e os resultados foram assombrosos
e fizeram uma diferença estratégica dentro do Instituto. Além desses
resultados, conseguimos comprar uma segunda sede e uma terceira
propriedade para ampliar nossas atividades culturais e esportivas.
Minhas expectativas para o próximo ano é que o Mandaver consolide sua
forma de trabalhar com a ferramenta de empreendedorismo social,
que haja consolidação da marca, do propósito e da visão estratégica a
longo prazo. Que haja uma sinergia cada vez maior entre a equipe,  pois
serão muitos desafios. Vamos colocar a favela do Brasil no museu, a
começar pelo Vergel. Esse será um dos lugares mais inovadores e
empreendedores de Alagoas!

Carlos JorgeCarlos JorgeCarlos Jorge      - Presidente- Presidente- Presidente   



COMOCOMOCOMO
ATUAMOSATUAMOSATUAMOS
Através das oficinas de cultura e esporte para com as nossas
crianças e adolescentes, como também qualificação
profissional e empregabilidade aos jovens e adultos. Hoje
contabilizamos mais de 176116 pessoas impactadas com as
nossas atividades. Promovemos transformação social!

Nosso propósito é influenciar uma geração a ressignificar sua
identidade e ser potencializadora do seu futuro, causando
impacto na sua comunidade local. Acreditamos que essas
ferramentas são as ações ideais para promover a cidadania.

MISSÃO: Promover a cidadania com ações empreendedoras,
através do esporte, cultura, qualificação profissional e geração
de renda.

VISÃO: Tornar o Vergel um dos lugares mais inovadores e
empreendedores de Alagoas.

VALORES: Ser comprometido com o idealizar, falar e fazer:
Mandaver! Luz e ética: nossas ações são transparentes e
íntegras. Segredo: acreditamos no poder de gente
transformando gente. Ativo: investir em cada ser humano
como o nosso maior bem.
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Contamos com um Polo Cultural e Esportivo, que contemplam
as atividades de cultura, entre elas o Ballet, Percussão, Pintura,
Teatro e Canto. Entretanto, no ano de 2020 a pandemia afetou
diretamente o Instituto, e a partir de abril nossas atividades
foram paralisadas, logo após  voltamos em junho de forma
remota e foi mantida apenas a oficina cultural de Ballet. 

FREQUÊNCIA CULTURA:

JANEIRO: 71%
FEVEREIRO: 68%
MARÇO: 55%
JUNHO: 69%
JULHO: 81%
AGOSTO: 79%
SETEMBRO: 81%
OUTUBRO: 71%
NOVEMBRO: 71%

ANÁLISE ANUAL: 72%

CULTURACULTURACULTURA
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Ballet 



Contamos com um Polo Cultural e Esportivo, que contemplam
as atividades de esporte que contemplam as atividades de
Futebol e Jiu-Jitsu. Devido a pandemia, as oficinas foram
paralisadas em abril e retornaram remotamente em junho. As
oficinas são oferecidas, de forma gratuita, a toda a
comunidade. Porém, sendo necessário a matrícula do aluno
embaixador em nosso projeto. O objetivo é gerar
transformação social, com inclusão e promoção esportiva,
agregando o sentimento de pertencimento e empoderando-os
a romper com as fronteiras da vulnerabilidade social.

FREQUÊNCIA ESPORTE:

JANEIRO: 53%
FEVEREIRO: 65%
MARÇO: 54%
JUNHO: 73%
JULHO: 73%
AGOSTO: 84%
SETEMBRO: 81%
OUTUBRO: 83%
NOVEMBRO: 72%

ANÁLISE ANUAL: 71%

ESPORTEESPORTEESPORTE

Jiu-Jitsu e Futebol
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Nossa visão é tornar o Vergel um dos lugares mais inovadores
e empreendedores de Alagoas. Portanto, a qualificação
profissional é fundamental para lapidar o conjunto de talentos
e habilidades dos jovens e adultos, e lança-los da comunidade
ao mercado de trabalho. O ano de 2020 foi bastante desafiador,
mas não desistimos, após o início da pandemia adaptamos
nossos sistema de ensino e os cursos foram ministrados
remotamente. Fechamos uma grande parceria com o Senac
Alagoas e oferecemos à comunidade, diversos cursos
profissionalizantes, são eles: 

QUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃOQUALIFICAÇÃO
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09 - Cursos 
05 - Oficinas
1018 - Horas 
303 - Pessoas capacitadas
5 - Eixos de atuação
64 - Pessoas empregadas



EVENTOSEVENTOSEVENTOS
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Janeiro
Recebemos o prêmio "Valores Familiares e
Comunitários" pela Organização de ajuda
comunitária Help Hands (Mãos que Ajudam).

Fevereiro
Recebemos da rede Gerando Falcões o
reconhecimento pelo programa VOA
(Ambev) como uma das melhores Ongs do
Brasil no terceiro setor.

Formamos 25 alunos no curso de Operador
de caixa.

O Instituto foi certificado com o SELO
DOAR de Gestão e Confiança.

Lançamos uma campanha de volta às aulas,
e arrecadamos mais de 400 kits de
materiais escolares.



Recebemos três toneladas de alimentos da
Onsoccer Internacional para a distribuição de
cestas básicas.

Iniciamos a campanha Corona vírus no paredão:
Fome não, da rede Gerando Falcões que nos
entregou os cartões de ticket de alimentação
para o combate a fome.

Iniciamos  a campanha S.O.S Vergel.

Campanha Máscara solidária: Compre uma e
doe uma, para ajudar na prevenção a
propagação do vírus.

O embaixador Carlos Jorge participou do
quadro The Wall no programa do Caldeirão.

As Lojas Americanas doaram 4 mil ovos de
chocolate.

Finalização do curso Camareiro - Hospedagem,

promovido em parceria com o Senac.

O instituto MRV doou mais de 300 mochilas e
kits escolares em nosso instituto.

O apresentador global  Luciano Hulk veio ao
nosso instituto conhecer de perto nosso
trabalho social.

Lançamos a campanha S.O.S Vergel com o
propósito de arrecadar mantimentos para a
comunidade no período de pandemia. 
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Março

Abril
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Maio

Junho

Campanha do KM solidário, que tivemos como

objetivo atingir 130km.

A campanha KM Solidário arrecadou 825

cestas básicas.

Julho
Atingimos um total de 4 mil cartões de ticket de

alimentação nas comunidades atendidas pelo

Instituto.

Tivemos como tema o nosso trabalho de

assistência social no Jornal Nacional.

Em parceria com o Banco do Brasil, distribuímos

centenas de cestas básicas para a comunidade.

Iniciamos o curso de Auxiliar Administrativo

com aulas remotas.

Iniciamos atendimentos médicos por vídeo-

chamada. 
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Agosto

Setembro
Começamos a campanha Faça Uma Criança

Feliz - Doe um presente e ganhe um picolé ,  em

parceria com a ILLA sorvetes e com o Shopping

Pátio.

Outubro
Inauguração da Horta Comunitária.

Ação Mês das Crianças.

Em virtude da campanha KM Solidário, o

agreste alagoano também recebeu doações.

foram distribuídas 200 cestas em dois

assentamentos do município Jaramataia.

Novembro
Distribuímos 680 BigMac's na comunidade, em

parceria com os Hotéis Ponta Verde, Gerando

Falcões, e Bergson da Ambev.

Dezembro
Distribuímos centenas de cestas básicas e

panettones com o apoio dos nossos parceiros e

também  Luciano Huck, Angélica e Daniela Cruz.



transformaçãotransformaçãotransformação
social

Hoje contabilizamos mais de
176116 pessoas impactadas
com as nossas atividades. 
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Pude conhecer pessoas que sonham com a
transformação da comunidade do Vergel e da vida
dos habitantes da beira da lagoa Mundaú. 

Minha atuação enquanto voluntária tem sido não só
na área jurídica – parte importante para a
viabilização dos projetos – mas também na vivência
direta com os beneficiários das ações, crianças e
adultos, através de atividades de campo. Esse
contato é fundamental para compreender a
importância do Instituto Mandaver como agente
capaz de proporcionar uma nova perspectiva para
os moradores do Vergel do Lago.
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DEPOIMENTOSDEPOIMENTOSDEPOIMENTOS

- NÁDIA LÍVIA

Fazer parte do Mandaver tem um
significado especial. Vivi praticamente toda
a minha vida no Vergel e nunca consegui
ajudar efetivamente. Depois que entrei no
Mandaver, senti de perto a revolução que
essa transformação social que a OS pode
causar na comunidade. Pela primeira vez, vi
essas pessoas tendo oportunidade. Depois
do Mandaver, eu e o Vergel inteiro
passamos a acreditar que a mudança é
possível. 

- LARISSA PINTO



TAMO JUNTO!TAMO JUNTO!TAMO JUNTO!
   SERÁ UM ANO DESAFIADORSERÁ UM ANO DESAFIADORSERÁ UM ANO DESAFIADOR

E EXTRAORDINÁRIO.E EXTRAORDINÁRIO.E EXTRAORDINÁRIO.
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