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MANDAVER quem somos?
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 2018 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. 03



Fala, Herói!

2020 foi um ano atípico, devido a pandemia, um dos desafios que enfrentamos foi o
cancelamento das aulas, um ano difícil, onde o Mandaver precisou reinventar-se, mas com
o apoio de grandes parceiros conseguimos vencer o ano. 2021 iniciou e a pandemia não
acabou, as fases foram avançando e no início, por restrições governamentais, nossas aulas
continuaram de forma remota. Até que, com o passar dos meses, retornamos nossas aulas
presenciais no Polo Cultural e Esportivo. As oficinas retornaram e nosso número de alunos
aumentou, mais de 500 matriculados, um marco histórico para o Mandaver, que há três
anos estava com cerca de 200. Seguimos acreditando que somos a esperança do Vergel,
entregando oportunidades e potencializando futuros. 
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Além disso, 2021 foi marcado por mais conquistas, entre elas, o Banco Social do
Mandaver. A moeda, nomeada por "Sururote" começou a rodar e a economia circular foi
fomentada. Nosso objetivo é gerar desenvolvimento econômico no bairro, e alguns
empresários locais já fazem parte dessa história. As marisqueiras que antes descartavam
as conchas do Sururu, agora levam no entreposto e fazem a troca no Banco Social pelas
moedas. 

Por fim, acreditamos que esse é um ano de conquistas! 
Uma virada de ciclo, de embaixadores para heróis, nossos doadores 
 parceiros receberam esse novo nome. O heroísmo representa cada um, 
que com empatia, deseja promover transformação social. 
Graças a cada herói, esse será um dos lugares mais inovadores 
e empreendedores de Alagoas!

Lisania Pereira
Presidente05



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.

Hoje contabilizamos mais de 176116 pessoas
impactadas com as nossas atividades.
Promovemos transformação social!

EIXOS DE ATUAÇÃO:

Cultura - Esporte 
Qualificação Profissional e Geração de Renda06



MISSÃO

VISÃO 

VALORES

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

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

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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CULTURA Oficinas gratuitas às crianças e
adolescentes da comunidade.

Polo Cultural e Esportivo, que
contemplam as atividades de
cultura e esporte, entre elas o
Ballet, Percussão, Pintura,
Teatro, Coral, Ukulele e
Futebol. Além das oficinas, o
projeto prevê espetáculos
artísticos e musicais. 

Lei de incentivo à cultura 
PRONAC 204233 - Art.18

ESPORTE

OFICINAS
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+620
ALUNOS MATRICULADOS

FEVEREIRO: 100%
MARÇO: 64%
ABRIL: 79%

AGOSTO: 62%
SETEMBRO: 56%
OUTUBRO: 51%

MAIO: 84%
JUNHO: 88%
JULHO: 56%

NOVEMBRO: 71%
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Fundamental para lapidar o conjunto de talentos e
habilidades dos jovens e adultos oferecemos qualificação
profissional com cursos profissionalizantes ofertados
gratuitamente  em parceria com o SENAC Alagoas.

QUALIFICAÇÃO   PROFISSIONAL

624
JOVENS QUALIFICADOS
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23
CURSOS  DE QUALIFICAÇÃO

10
OFICINAS



Uma ação em parceria com Instituto Rede Mulher Empreendedora e
Google.Org em busca de capacitar 5 mil mulheres do Vergel através
de cursos de empreendedorismo e empregabilidade ofertados
gratuitamente. 

POTÊNCIA FEMININA

3962
MULHERES QUALIFICADAS 

71
MULHERES ACELERADAS 

6
MULHERES COM CAPITAL SEMENTE
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CONTRATRÔMETRO

Cumprindo com o objetivo de inserir jovens
no mercado de trabalho, atigimos no ano de
2021 o índice de :

465
CONTRATADOS
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Psicossocial
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Desenvolvendo as mais diversas ações de suma importância
para o desenvolvimento emocional e acolhimento das
crianças e famílias amparadas pelo Instituto, foram
realizados:

5906
Cestas básicas

1081
Serviços Psicossociais*

*Psicoterapia, atendimento em grupo, 
aconselhamento, visitas domiciliar, escutatória e outros.



Educação e Desenvolvimento infantil;
Ação e Cidadania;
Desenvolvimento Humano 

Despesas administrativas;
Estrutura e equipamentos.

       e impacto Territotial;

FINANCEIRO

14

Ao longo do ano conseguimos Captar através de projetos como Brazil Foudation, GF, IABS,
IRME, Leis de incentivo e doadores, o total de:

R$ 2.055.711,68



Nova presidência: Lisania Pereira, que ocupava o
cargo de Diretora Financeira e Administrativa,
assumiu a missão de liderar o Instituto. 

O Mandaver foi certificado pelo segundo ano
consecutivo com o Selo Doar de Gestão e
Transparência, com conceito A.

Iniciou-se o Potência Feminina, com o propósito de
capacitar 5 mil mulheres no ano.

EVENTOS2021

Janeiro
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Curso de Elétrica em parceria com a Control,
com aulas práticas e teóricas, ofertados
gratuitamente

Apresentamos o Banco Social do Mandaver
para a Prefeitura do município de Maceió.

EVENTOS2021

Fevereiro
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Recebemos certificação de Excelência em
Gestão pela Rede Gerando Falcões.

Iniciamos o projeto Heróis do Vergel, passando
pela transição de embaixadores para heróis.

Recebemos mais de 900 cestas básicas, que
alcançaram as comunidades do Vergel.

EVENTOS2021

Março
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Parceria com a Start Telecom, que
proporcionou internet de qualidade para o
Mandaver.

Levantamos a campanha de arrecadação
junto ao projeto Heróis Do Vergel. 

EVENTOS2021

Abril
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Ação em homenagem ao dia do líder social.

Braskem fez uma doação de 500 cestas
básicas para as comunidades do Vergel.

EVENTOS2021

Maio
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Posse do MANDAVER a cadeira do CMDCA;

Visita do Líder Edu Lyra da Rede Gerando
Falcões à sede e a comunidade do Vergel e
assinatura do projeto FAVELA 3D.

EVENTOS2021

Junho

1920



Auditoria Gerando Falcões - 84%;

Aula do Potência Feminina em São Miguel dos
Campos.

EVENTOS2021

Julho
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Convenção Dezafio Gerando Falcões;

Encerramento do curso de garçom em par;

EVENTOS2021

Agosto
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Cineminha comunitário;

Convenção Potência Feminina; 

Setembro Amarelo Campanha.

EVENTOS2021

Setembro
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Inauguração do Centro de Referência Favela
3D;

Visita das crianças a Pizzaria Grazie;

Festa em comemoração ao Dia das crianças. 

EVENTOS2021

Outubro
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Palestra da Presidente e apresentação

das crianças no Trakto MKT show. 

Formatura turmas MANDAVER & SENAC;

EVENTOS2021

Novembro
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Espetáculo Vem e vê, Mandaver.

Festival Mãe Lagoa Mundaú. 

Ação de entrega de cesta básica.

EVENTOS2021

Dezembro

26



SEJA UM HERÓI DO VERGEL!

FOTOS: MIRELLY PEREIRA




