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ostar de um cara que só
tem olhos para outra e
brigar com uma mulher
por causa de homem? Só se
for na ficção mesmo. “Evito
passar por isso. Não precisamos, né? Nós, mulheres, precisamos nos amar primeiro,
para cobrar respeito e saber
se impor. Com o sentimento
é a mesma coisa. Se bem que
ninguém manda no coração,
vai que um dia...”, pondera
a atriz Dandara Mariana,
31 anos, que faz mistério quanto ao estado civil
dela. “Vou deixar o povo
curioso”, despista.

Muito bem

Aos 31 anos, Dandara Mariana conta que não se jog
novela das 19h da Globo e celebra participação nos

Em ‘Salve-se Quem Puder’,
novela da Globo, Dandara interpreta Bel, que vive um triângulo
amoroso e, ontem, voltou a brigar com
Alexia/Josimara
(Deborah Secco)
por causa de Zezinho
(João Baldasserini). Bel é uma
mulher que corre atrás dos objetivos dela, segura, independente e justamente se apaixona por
um cara que é capaz de beijá-la
só para provocar ciúmes em outra de quem ele gosta.
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SEM RIVALIDADE

Se Dandara fosse amiga da personagem, a atriz tem na ponta
da língua o que falaria para
ela. “Diria: ‘desencana de
ir atrás de homem e ficar
arranjando rivalidade
com mulher! Quando é
pra ser, naturalmente
acontece. E ele não é o
último homem do mundo. Nós, mulheres, não
precisamos criar intrigas entre nós. Eles que
lutem!’”, frisa.
Entre semelhanças e diferenças, Dandara conta o
que tem em comum (ou não)
com a personagem. “Tenho a
determinação dela, mas não da
maneira como a Bel faz. Posso
chegar e tomar atitude se me interessar, mas tudo começa com
uma troca de olhares e boa conversa. Bel é atirada. Eu não me
jogo assim”, revela, aos risos.
FOLIA

Fã de Carnaval, a carioca conta
que está com dificuldade de se
despedir da folia. “Quem dera
que durasse o ano inteiro. Se
bem que não teria graça, não haveria tanta expectativa. Eu simplesmente amo o Carnaval. Vivo
intensamente esta festa, acompanhei de perto tudo”, conta ela,
que desfilou como musa da co-

FO
TO
Sl

