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resolvida

ga em relacionamentos como sua personagem na
s desfiles do Salgueiro e da Unidos de Padre Miguel

missão de frente da Unidos de
Padre Miguel, que ficou em 2º lugar na Série A, e saiu em um carro do Salgueiro, 5ª colocada no
Grupo Especial, que participou
ontem do Desfile das Campeãs.
“Foi emocionante! Vir como
destaque central em uma comissão de frente foi o sonho mais
incrível que poderia imaginar.
Vim representando a ‘ginga’, no
enredo da Unidos de Padre Miguel sobre a origem da capoeira,
do Fábio Ricardo. Ficamos em
segundo lugar, com notas dez
no quesito de comissão. Brinco
dizendo que recebi na Avenida
o prêmio que não levei no ‘Dança dos Famosos’ (risos). Já quero repetir essa experiência de
novo”, diz a atriz, bem-humorada, que intensificou
os treinos de crossfit e
corrida na areia da praia
para dar conta da folia.
No desfile da Vermelha e Branca da Tijuca,
Dandara conta que foi
igualmente emocionante, já que a agremiação
homenageou Benjamin
de Oliveira, o primeiro palhaço negro do país.
“Quantos não sabiam disso
e passaram a conhecer depois
do desfile do Salgueiro? A gente precisa falar mais sobre a
importância do Carnaval para
a nossa cultura, para o resgate
que ele promove”, defende ela,
que veio no último carro ao lado
de nomes como os atores Romeu Evaristo (pai de Dandara)
e Flávio Bauraqui, entre outros.
“Na frente do carro, uma ala homenageava Grande Otelo, Tião
Macalé, Mussum. Foi lindo”,
acrescenta.
DNA festeiro

A relação da artista com a festa
do Rei Momo é de família. “Minha mãe adora ir ao Boitatá, e
minha família tem a cultura

de aprender os sambas e depois analisar qual é o enredo
legal. Lembro que me fantasiava de baianinha para ir ao
Tijuca Tênis Clube. Ano passado, aproveitei muito. Emendava um bloco no outro e me
diverti sem limites”, recorda
ela, que foi passista da Grande Rio durante dois anos.
Questionada se aceitaria
o convite para ser rainha de
bateria de alguma agremiação, Dandara não esconde
que adoraria assumir o posto. “Seria lindo representar a
dança nesse lugar”, diz.

