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‘Que o amor prevaleça’
Thiago Martins está na torcida por uma reconciliação entre Ryan e Marina na novela
DIVULGAÇÃO
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‘É uma mulher
muito especial’

leonardo.rocha@meiahora.com

U

ma grande reviravolta vai colocar a vida
de Ryan, personagem
de Thiago Martins na novela
Amor de Mãe, da Globo, de pernas para o ar. Logo após ser iludido pela interesseira Sabrina
(Anitta), que aplica um golpe
no rapaz para conseguir fama
às suas custas, o filho de Lurdes (Regina Casé) vai desistir
da carreira de músico e correr
atrás de Marina (Erika Januza).
O problema é que o bonitão vai
levar um fora daqueles da exjogadora de tênis.
“O Ryan tem uma paixão
absoluta pela Marina e acha
que eles vão envelhecer juntos.
A questão é que as profissões
vão acabar afastando os dois”,
conta Thiago, que não esconde
sua torcida por uma reconciliação do casal, depois de tantas desavenças. “Eu desejo que
o amor prevaleça e que eles fiquem juntos até o final da trama. A Erika é uma grande atriz
e uma mulher linda.”
Após a rejeição de Marina, Ryan terá uma crise forte
e dirá para Érica (Nanda Costa) que nunca mais subirá em
um palco. Ele só muda de ideia
quando sente que o seu futuro
é ao lado da família que tanto ama. É a partir daí que o filho de Lurdes decide fazer uma
parceria profissional com Sandro (Humberto Carrão).
“Parecia que a gente era uma
grande família. Eu nunca tinha
trabalhado com Carrão, mas
sempre estivemos juntos. Os
dois vão ter uma relação bacana, que vai passar do suposto
laço sanguíneo”, entrega.

O ator Thiago
Martins vive
Ryan em
‘Amor de Mãe’

Mesmo namorando com
Talita Nogueira há oito meses, foi só no Carnaval deste
ano que Thiago Martins assumiu sua relação com a modelo. “Sim, é namoro. A gente
não gosta muito de se rotular. A gente está junto e pode
classificar como namoro, sim”,
afirma o ator, que, apaixonado, derrete-se pela moça. “Talita é uma mulher muito especial, uma mulher que me faz
muito bem. Eu estou no topo
da felicidade. No trabalho, na
minha família e a Talita, claro,
se encaixa nesse lugar”, conta
o galã, que vive um dos melhores momentos da sua vida.
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Precisou
perder 12 kg
Para viver Ryan, Thiago Martins precisou descolorir o cabelo
e, pasmem, perder 12 kg. Ele garante que não faz dieta, mas tem
praticado muitos esportes para
manter o corpinho em dia. “Eu
tomei vergonha na cara (risos).Eu
estou com 31 anos e não dá mais
para brincar de sanfona. Faço zero dieta. Treino boxe, jogo futebol
e tentando comer melhor. Mas
não deixo de tomar minha cervejinha”, conta o ator, que aprovou o visual platinado.“Eu estou
adorando.Já tinha feito esse cabelo louro quando viajei para Noronha, no ano passado, mas foi
na zoeira. Eu fiquei bem surpreso
dessa vez, porque curti”, diz.
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‘Tudo o que eu faço é em prol da minha família’
O clima nos bastidores de
Amor de Mãe é de muita alegria. Além de comemorar o
fato de viver um personagem
muito próximo do seu estilo
de vida, Thiago Martins revela que a relação com Regina Casé vem de outros carnavais. É que a mãe do galã,
Dona Maria Lúcia dos Santos, trabalhou no passado
como empregada doméstica na casa da atriz. “Minha
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mãe sempre fala dela com
muito carinho. Regina sempre foi, de certa forma, uma
mãezinha. Sempre me tratou
com muito carinho e respeito. É um privilégio estar com
ela”, afirma o bonitão.
Nascido e criado no Morro
do Vidigal, na Zona Sul do Rio,
Thiago batalhou para chegar
ao estrelato. Hoje, ele busca fazer o seu melhor para dar uma
vida confortável para sua mãe.

“Eu e minha mãe somos apaixonados um pelo outro. Ela é
uma nordestina que sustentou
dois caras (ele e o irmão) como
empregada doméstica, morando numa favela do Rio. Só por
isso ela está em outro patamar
para mim. Tudo o que eu faço é
em prol da minha família. Depois que comecei a trabalhar,
eu a proibi de trabalhar. Agora, ela tem a vida de rainha que
merece”, diz o ator.

