
 
 

História de Sucesso, maio 2019 
Angela Claudia Duarte Colombi, 43 anos 
Mãe e presidenta da Associação Viva a Vida 

 
 
 

Dona Angela com a Coordenação e nova Diretoria 
“Uma mãezona... sempre com um sorriso no rosto, dedicada, com muito amor, simpatia e muita proteção” 

“A importância da ONG na comunidade é a inclusão dos jovens, fazendo com que acreditem em si mesmos 
dando-lhes ferramentas para serem mais fortes” 

 

Nossa história de sucesso dessa edição conta a história de uma grande mulher... mãe, estudante, líder 

comunitária e Presidenta da Viva a Vida!!! 

Angela Claudia Durante Colombi, mas conhecida por todos como Dona Angela, 43 anos, moradora de Vila de 

Abrantes há 6 anos. 

Dona Angela é mãe de duas integrantes do Grupo de Teatro V2, e desde 2013, quando elas começaram as 

aulas, participa frequentemente das ações da organização.  Ela sempre fica nos apoiando com suas ideias e 

intervenções nas atividades de mobilização de recursos, ou com um lanche surpresa pros beneficiários, na 

costura de um figurino, ora acompanhando os jovens para alguma atividade, em uma palestra, mutirões... 

sempre a postos!!! 

Até chegar a Diretoria no papel de Conselheira Fiscal, onde atuou de 2017 a 2019, e agora desde abril deste 

ano a Presidência... mas falamos disso daqui a pouco! 

Dona Angela é uma mulher forte de fala sempre tão doce e resolutiva. Além das duas filhas, vive com seu 

companheiro Fabiano e seu filho Angelo. 

Natural do Sul do País, a família veio para o Nordeste em busca de novas oportunidades profissionais, como 

só conheciam alguns parentes que aqui já estavam, tiveram um pouco de dificuldade com a adaptação da 

filha mais velha chamada Ana Clara, uma das pioneiras do Grupo de Teatro V2. 

A timidez da menina agravava se e muito preocupava a família, até que em um dia Ana disse que entrará em 

um curso de teatro divulgado na escola municipal do bairro onde a mesma estudava. 

“A maioria dos amigos que temos aqui na Bahia são participantes de projetos da ONG. No início a ONG foi 

muito importante na vida da minha filha pois ela fez amigos num momento que tinha mudado de estado e 

estava perdida” 

Técnica de Enfermagem e estudando Medicina Veterinária, passou a ser grande influência na vida de outros 

jovens da comunidade. Com sua casa sempre de portas abertas para os jovens, tornou-se uma referência 

para aconselhamento sobre mercado de trabalho, plano de vida  e sobre tudo como uma super “mãezona” 

de todos, acolhedora, compreensiva e muito, mais muito, atuante. 

Como ela mesma fala: “Meu apoio aos meninos, do teatro principalmente, é tudo que precisarem. Deixo 

bem claro que tudo que estiver ao meu alcance faço por eles”. 



Se o assunto é ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, Programas do Governo, ou escolher o curso para 

faculdade, organizar a documentação para conseguir desconto ou bolsa estudantil, companhia para ir a 

esses locais, alguém que faça as ligações... ali está ela, pronta, sempre pronta. 

Para entender melhor, veja a linda fala de uma dos integrantes do grupo: “Se tem uma coisa que tia Angela 

faz é ajudar, sempre está ali, disposta com uma solução na manga. Uma mãezona pra mim que me colocou 

de baixo do tento dela, sempre com um sorriso no rosto, dedicada, com muito amor, simpatia e muita 

proteção”. 

Com toda essa dedicação aos jovens, a comunidade de Vila de Abrantes e a Associação Viva a Vida, 

acabamos convidando a para fazer parte da direção da Associação Viva a Vida. Sua primeira função foi como 

Conselheira Fiscal, onde permaneceu por 02 anos com uma brilhante atuação. 

Em abril, recente, agora em 2019, um desejo antigo da coordenação da Viva a Vida aconteceu: elegemos a 

primeira mulher da comunidade PRESIDENTA da instituição. 

Com todo seu conhecimento técnico, sua dedicação as causas comunitária, sua postura ética e seu amor aos 

jovens beneficiários... não havia outra candidata mais preparada. 

Viva essa história de sucesso de uma grande mulher de sucesso!!! 


