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estará na sequência - a versatilidade de Serrado vai além do
ator. Tanto que nesta terça estreou ao lado de Mariana Santos no novo reality do GNT, ‘Espaço para Dois’. “Ajudamos os
casais a resolver algum dilema
sobre a decoração da casa. São
dez episódios com casais diferentes”, conta. “Eu e Mariana
temos uma dinâmica que inclui
muito humor juntos”, fala sobre
a atriz com quem contracenou
em ‘Pega Pega’(2017).
FAMÍLIA E DESCANSO

Marcelo Serrado na
cidade cenográfica e
com a família da ficção

luco. Dizem pra mim: ‘Ainda
bem que você não é assim’. É
legal, porque depois das cenas
fortes, posto no Instagram e
o público vem comentar. A
internet deu isso para a gente, esse contato próximo com
quem assiste o trabalho”.
Mas observa: “É um campo
minado também, temos que
tomar cuidado. Hoje todo
mundo tem opinião sobre
tudo, e muitos atacam quem
tem opinião diferente. Não
respondo mais comentários
agressivos. Se bem que desde
as eleições não tem aparecido”, diz.
TRABALHO INTENSO

O ator completa mais de três

décadas em cena, e emenda
trabalhos nos últimos anos.
Serrado vê como um presente
o ‘cardápio’ variado de personagens, seja na TV no teatro
ou no cinema, que vem oferecendo ao público.
“Gosto muito de criar tipos.
Isso me dá liberdade e uma
gama de personagens pra
criar’, pontua. “É muito bom
ter feito tanta coisa diferente
nos últimos anos”.
Seja na pele do personagem
machista da novela das 21h, ou
na de Crodoaldo ‘Crô’ Valério,
criado na novela ‘Fina Estampa’(2011) e eternizado em dois
filmes, ou como Sergio Moro
em ‘Polícia Federal: A Lei É para
Todos’(2017) - ele revela que não

Os planos de Marcelo Serrado
para esse ano incluem doses
de descanso. Embora o lazer
surja intercalado com mais
trabalho, ele pretende priorizar os períodos de sossego
ao lado da família. “Depois da
novela ainda faço mais três
filmes e uma série na Globo.
Depois vou descansar, não tenho parado”, revela.
Pai de Catarina, 14 anos, fruto
da sua união com Rafaela Mandelli, e dos gêmeos Guilherme e
Felipe, 5, do seu casamento com
Roberta Fernandes, o carioca
de 51 anos descarta aumentar
a prole. “Três está ótimo. Parei
por aqui”, diverte-se, e garante
ser um pai bem diferente de seu
personagem na TV. “Sou muito
tranquilo. Coloco limite, mas
também sou um cara do diálogo. A ideia é criar filhos bacanas
para o mundo”.

