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Hoje é comemorado
o Dia da Mulher. Qual a
parte boa em ser mulher,
Ana? Você se orgulha em
ver a mulherada hoje em
dia se impondo mais,
buscando mais seus direitos...?
Dia da estreia do programa
Hoje em Dia aos domingos, dia
8 de março, Dia da Internacional
Mulher. Tenho muito orgulho
das coisas que faço e, principalmente, tenho muito orgulho de
todas as mulheres que trabalham

empresária, modelo, mãe,
esposa... Ana Hickmann
realmente é quase uma
mulher-maravilha para
dar conta de tantas funções e exercê-las bem.
Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a coluna
bate um papo com a loira, que confessa sentir
muito orgulho da pessoa sonhadora e batalhadora que é. Ela, inclusive, está de volta
aos domingos, no Hoje
em Dia, da Record TV, e
conta tudo sobre as novidades do programa.
Confira a entrevista!

comigo. Dentro da minha casa,
dentro do meu escritório, dentro
da emissora, do meu camarim,
do meu dia a dia. Mulheres que
eu conheço, que cruzam meu
caminho. Porque são todas mulheres guerreiras, empoderadas,
fortes, que correm atrás dos seus
sonhos. Mesmo com suas dificuldades particulares, elas não
desistem. E eu sou dessas. Eu sou
uma pessoa que sonho muito e
cada sonho que eu tenho, eu vou
atrás. Eu corro, batalho, estudo,
pesquiso para saber como eu

consigo chegar ao meu objetivo.
Sempre de uma forma limpa,
honesta. Quando a gente cresce,
a gente consegue fazer com que as
pessoas que estão ao nosso redor
cresçam também. Então, nesse
dia 8 de março, eu desejo para
todas as mulheres um dia lindo,
maravilhoso. E para aquelas que
ainda não descobriram a força
interior que existe dentro de cada
mulher, neste dia, quem sabe, de
alguma forma isso apareça e elas
criem coragem para mudar as
suas vidas.

Agora o Hoje em Dia
está na grade dos domingos. Como será
essa experiência?
A partir de hoje, o
programa ‘Hoje em
Dia’ também estará aos domingos, das 9h às
11h. E será
ao vivo.
Uma
delí-

cia. Já tive a experiência de trabalhar aos domingos com o ‘Tudo
é Possível’, durante três anos. E
agora trazendo o ‘Hoje em Dia’
também. Acho que vai ser uma
experiência muito boa. As pessoas que não conhecem o nosso
programa, que não têm a oportunidade de assistir de segunda a
sexta-feira, agora aos domingos
vai ter essa oportunidade.

l Apresentadora,

Qual balanço que você
faz nesses 15 anos no ‘Hoje em Dia’?
Completamos esses 15 anos dia
22 de agosto. Muita coisa aconteceu, muitas transformações,
muitos cenários diferentes,muitos
quadros, muitas viagens, muitas

