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#TopGiro com @millenamachadoreal
Por Melissa Lenz

Uso sempre

Foto: Flavio Santana;
beauty: Renato Pessoa;
Camareira: Francisca
Blanco; Copeira: Jozelia
Nogueira

Ex-apresentadora do
Auto Esporte (Globo), ela
continua como uma das
mais representativas vozes
femininas no mundo
automobilístico — seja
em eventos, campanhas
ou redes sociais. Vem
dar um giro com a bela,
carismática e talentosa
Millena Machado

“Lápis de boca. Não consigo
passar batom sem contornar
os lábios. E rímel, não me
reconheço em foto se eu não
estiver usando rímel.”

Meu pecado
“Eu adoro brigadeiro, bolo,
morangos e cereja. Quando
vem tudo junto, que perdição! Mas, certa vez, depois
de uma manhã intensa de
gravações, o entrevistado me
ofereceu um sorvete gigante...
Fiquei assustada, porque costumo comer pouco. Mas não
teve jeito e eu não quis fazer
desfeita!” (risos)

Lugar mágico

Maior emoção ao volante

“África do Sul. País cheio de
histórias, de luta, com natureza rica e variada. Marcou meu coração. Amei!”

“Agora, sem dúvida, a condução mais emocionante foi
quando eu não conduzi! Andei de carro autônomo nível 5
em plena rodovia canadense. Foi o maior medo e a maior
sensação de liberdade que já senti na vida!!!” (risos)

Lembrança

Última viagem

Melhor da vida profissional

“A primeira vez que ouvi
um motor de F1 roncar.
Aquele ruído é tão forte,
tão envolvente, que na hora
senti um pouco da emoção
que deve ser pilotar.”

“Budapeste! Estive por
cinco dias para passar meu
aniversário. Adoro celebrar
viajando, nem que seja bate
e volta! Mas quando fico
em SP, festejo com amigos.”

“Ser mulher e poder falar com naturalidade e domínio de
um assunto considerado masculino para milhões de pessoas.
Não foi fácil aprender sobre carros, motos, barcos e aviões,
mas a vida motorizada está aí para todos, e nós, mulheres,
podemos sim atuar com desenvoltura em qualquer segmento
e função que a gente se proponha.”

