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‘Eu sou total povão’
Protagonista de ‘Bom Sucesso’, Romulo Estrela conta que tenta manter vida simples
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O

momento é de glória para
Romulo Estrela. Depois
de brilhar, ao lado de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, na pele do príncipe Afonso,
de Deus Salve o Rei, o galã retorna
ao horário nobre da Globo como
protagonista da novela Bom Sucesso. Mesmo tornando-se uma
das grandes apostas da emissora,
o ator,de 35 anos,não deixa a fama
modificar seu estilo de vida. “Eu
sou total povão.Venho de uma cidade pequena, sou nordestino, e
gosto das relações das pessoas, seja na Zona Sul ou na Baixada”, diz.
Na trama, Romulo da vida às
aventuras de Marcos. Independente e com o ímpeto de curtir as
coisas boas da vida, o playboy é filho de Alberto (Antonio Fagundes) e irmão de Nana (Fabiula
Nascimento). O bonitão, no entanto, tem a mesma paixão pelos
livros que o pai,mas se choca com
a forma grosseira que o empresário dá conta dos negócios da família.A partir daí, ele larga tudo para

abrir um bar em Búzios.“Marcos
é um cara que vive a vida de uma
maneira muito intensa, ele vive o
‘aqui e agora’. Não faz planos para
o futuro”, revela ele.
A vida do bonitão só começa
a entrar nos eixos a partir do momento que ele se encanta com a
garra — e pela beleza — de Paloma (Grazi Massafera).“Ela muda
a vida dele. É uma chave que vira e faz ele enxergar os relacionamentos de uma maneira diferente, mais madura. O pai fica muito
doente, o que faz ele voltar para o
Rio e reencontrar a Paloma. Ali se
estabelece a conquista”, explica.
Dividir cenas comAntônio Fagundes e Grazi Massagera é motivo de orgulho para o bonitão.“Eu
estou amando! A gente (ele e Antônio) já trocou em vários lugares.
É sempre bom ver ele trabalhar. É
um ator que eu respeito e tenho
muita admiração. A Grazi é uma
grande companheira de trabalho.
Tive o maior prazer em conhecer.
Determinada, dedicada, a gente
está muito empenhado em mostrar uma história linda para o público”, ressalta o galã.
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Disputa
por Paloma
Confusão não vai faltar
no triângulo amoroso entre Marcos, Paloma e Ramon (David Júnior), amor
de adolescência da moça,
com quem ela tem uma filha. “É óbvio que, a partir
do momento que o Ramon
percebe que tem um cara
ali com quem a Paloma tem
uma relação, ele vai querer
saber quem é esse cara. Isso é muito natural. Ele é
um cara que só vive o que
ele sente, mas sem passar
por cima de ninguém, sem
meter os pés pelas mãos.E o
embate com o Ramon se dá
de maneira natural.Mas vai
correr atrás dela com unhas
e dentes”, confessa.
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Romulo se espanta com o assédio do público, após cenas sem blusa

‘Nada foi
fácil’, diz
Em Bom Sucesso,Romulo
dá vida a seu segundo protagonista em novelas das 19h,
na Globo.O ator ressalta que
a caminhada foi longa até
chegar ao estrelato. “Nada
foi fácil! É consequência de
fazer um trabalho bem feito.
Me dedico muito e procuro fazer da melhor maneira
possível”, conta ele. A novela ainda faz o telespectador
refletir sobre vida e morte. “Quem tem pai vivo sabe que bom seria se a gente
aproveitasse ao máximo de
tempo perto”, diz o ator.
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Descamisado e de sunga
Vivendo em Búzios, uma região cercada por praias, Marcus promete abalar o imaginário do público ao aparecer na
trama de sunga e com pouca
roupa. Sobre as cenas que exigem uma certa nudez, Romulo comenta com modéstia.“Fiquei um pouco surpreso com
as reações. Ele é um cara cheio
de liberdade. Se está com a camisa aberta ou fechada, ou
de sunga, para ele tanto faz, é
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bem resolvido.Acho que estão
prestando atenção porque eu
vinha fazendo trabalhos que
estava sempre muito vestido”,
brinca ele. “Meu corpo é ferramenta do meu trabalho, é
uma extensão do meu ofício,
algo natural. Eu estou lidando
bem com isso e tomara que o
publico também lide (risos).
Este tipo de cena vai se repetir
algumas vezes”,adianta ele,para a alegria das fãs.

Casamento de dez anos
Apesar da superexposição de seu corpo, Romulo
nega que a mulher, a empresária Nilma Quariquasi, sinta ciumes das cenas
mais quentes de seus personagens. “Minha mulher
é uma grande companheira de vida e uma grande admiradora do meu trabalho.
A gente exercita muito isso
em casa. A gente trabalha
junto! Ela lida de maneira
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muto tranquila com isso.
Ciúme a gente tem, porque
ciúme faz parte da relação,
para nutrir uma relação
saudável. Mas tenho uma
companheira de trabalho e
cada um tem a sua vida. A
gente (o elenco) está ali de
uma maneira muito profissional. E também eu tenho
um casamento que tem mais
de 10 anos”, ressalta o ator,
que é pai de Theo, de 3 anos.

