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le já pode ser considerado um dos reis da sofrência das novelas da Globo.
Logo após interpretar um jovem com câncer em Rock Story
e conquistar o Brasil vivendo as
dores e as delícias de Valentim,
seu personagem em Segundo Sol,
Danilo Mesquita se entrega, agora, às peripécias de Carlos, filho
mais velho de Lola (Glória Pires)
em Éramos Seis. “Já estou ficando craque em sofrer nas novelas
que faço”, atesta o ator, aos risos.
Em sua primeira trama de época, Danilo continua com ares de
bom moço.A diferença é que,desta vez,o personagem vai ter alguns
refrescos já no início da história. É
que, depois de passar a infância e
parte da vida adulta se derretendo
por Inês (Carol Macedo),que teve
uma repentina partida,o rapaz vai
se encantar por Mabel (Carla Nunes). E parece que o match (flerte) entre os dois é certo. “Ele tem
um amor de muitos anos que foi
embora, foi tirada dele e a sofrência vem desse lugar. Mas isso não
o deixa mal-humorado,nem desgostoso com a vida. Só que uma
segunda chance no amor pode bagunçar tudo”, adianta o ator.
Tanto que, nos capítulos desta

tes de se entregar ao amor.“Eu sou
muito romântico. Sou do signo
de peixes. E dizem que pisciano é
muito romântico e sofre. Eu sofro
(risos). O personagem é um pouco diferente de mim. Eu sou mais
questionador,me assemelho mais
ao Alfredo (interpretado por Nicolas Prattes), mas não tão irresponsável”, diz o ator.

Aos 27 anos, Danilo
Mesquita vive fase
gloriosa da sua jovem
carreira: ‘Momento
muito especial’

O REI DA
SOFRÊNCIA

Após brilhar em ‘Segundo Sol’, Danilo Mesquita
vive jovem romântico em ‘Éramos Seis’
semana, a chegada de Mabel vai
trazer um pouco mais de alegria
para os dias tristonhos de Carlos. Ainda balançado pela ex, o
rapaz será estimulado por Mar-

celo (Guilherme Ferraz) a se encontrar com a ruiva. Não demora muito, ela o convida para suas
aulas de dança e, já no capítulo
de sábado, os dois se beijam. O

problema é que, em determinado momento da trama, Inês vai
reaparecer na vida dele.
Assumidamente romântico,
Danilo avalia melhor o enlace an-

Solteiro
Apesar da fama de bom moço e
romântico, Danilo afirma que está solteiro. Mesmo sendo flagrado,recentemente,trocando beijos
com a atriz Giovanna Lancellotti. O o ator garante que os dois
são “apenas bons amigos”. Será?
“O meio das celebridades não é
um meio que frequento, não me
entrelaço, nem cultivo. Sobre a
Giovanna, somos amigos. É uma
pessoa que amo, somos solteiros,
não temos nada. Somos amigos
e essa notícia não nos afetou. Está tudo certo”, destaca ele, que não
leva a sério o título de celebridade.
“Sou um ser humano,uma pessoa
normal e faço com que a minha vida seja assim. Essa coisa foi criada
pelo público, mas eu acordo e vou
trabalhar como todo mundo. Às
vezes, alguém me pede uma foto
e me lembro que sou reconhecido porque trabalho na televisão.
Mas é só,tenho uma vida normal.”
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‘A diferença é que não pego
mais ônibus diariamente’
O assédio do público aumentou ainda mais depois que Danilo trabalhou em sua primeira
novela das nove, Segundo Sol.
Apesar da exposição, ele afirma
que não mudou muito seus hábitos do dia a dia. “A única diferença é que eu não pego mais
ônibus diariamente, só de vez em
quando (risos). A partir do momento que você trabalha mais,
vai se organizando e percebendo
que não vai ficar sem trabalhar
e, com isso, compra um carro financiado aqui, outra coisinha
ali. A gente compra com medo,
mas compra acreditando que vai
ter um dinheirinho para pagar”,
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brinca o jovem ator.
Segundo Danilo, não é muito difícil o encontrar em um vagão do metrô ou em bares do Rio,
onde mora atualmente.“A minha
vida é a mesma de antes, faço as
mesmas coisas, vou aos mesmos
lugares, só não pego ônibus, pego
metrô e, às vezes, carro por aplicativo, porque não gosto de dirigir. Tenho carro, mas só uso para
vir trabalhar. E me permito hoje
comer umas coisinhas melhores.
Mas, fora isso, não estou rico, vivo apenas do meu trabalho como
ator,não ganho dinheiro com milhares de outras coisas. E estou felizão assim”, diz.

Ator faz parte de banda e vai
protagonizar série da Netflix
O momento é de festa para Danilo. Além de está no ar em sua
primeira trama de época, ao lado de Gloria Pires,o ator também
se dedica à música, com a banda Baraderos. Eles já se apresentaram, inclusive, ao lado de ninguém menos do que o cantor
Milton Nascimento. Tá bom ou
quer mais?“Essa é a vida de louco
que pedi a Deus, de gravar 12 horas por dia e ainda chegar em casa e pegar o instrumento para ensaiar. Não posso reclamar, tenho
27 anos e tenho tido a oportunidade de estar ao lado dos maiores
atores do Brasil, aprendendo, e
musicalmente ao lado do Milton
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Carla Nunes é Mabel na trama

Nascimento, meu ídolo maior,
minha referência. Estou vivendo
um momento muito especial”,
comemora Danilo, revelando
um lado curioso de Milton. “Ele
é muito noveleiro e tem carinho
pelos atores, dá muita moral ao
projeto da minha banda”, diz.
Além disso, Danilo ainda
tem tempo para se aventurar
em projetos de streaming. No
ano que vem, ele vai protagonizar a série Spectros, da Netflix.
“O ator precisa experimentar
e ir criando essa casca. Estou
ansioso, nervoso, com medo
de não dar certo, mas acho que
é normal”, afirma o galã.

