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O QUE nÃO TEM
PREÇO PARA VOCÊ?
Veja o que é realmente Priceless para algumas personalidades brasileiras
Por Juliane Albuquerque

Nádia Pizzo – Chef de cozinha
“O que não tem preço para mim é ver o
restaurante cheio, apesar da crise econômica
do país e da grande concorrência. Saber que
os clientes estão aqui porque gostam da
comida que a gente faz é muito prazeroso.”

Júlia Rabello –
Apresentadora e Atriz
“O que não tem preço para mim é o
tempo. Venho tentando aprender a
melhor forma de utilizar o tempo que
tenho. O quanto investir na carreira,
no amor, na família, nos amigos e na
apreciação da vida. É impressionante a
quantidade de tempo que jogamos fora
ou investimos errado. E tempo nada
mais é do que a vida fragmentada”.
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Alejandro Claveaux – Ator
“O que não tem preço para mim é ter
consciência sobre o momento político e social
que estamos vivendo e coragem para lutar
pela nossa arte, nossa cultura e educação. É
preciso estar atento e forte.”

Anna Lugli – Empreendedora, criadora da I Bag You
“Quando penso no que não tem preço, me vem a
sensação de chegar ao final do meu dia leve, com paz de
espírito e gratidão. O sentimento de ter o dever cumprido
no âmbito profissional e pessoal. Não existe nada igual do
que ir dormir com este sentimento!”
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Brenda Valansi – Presidente da ArtRio
“Para mim, situações Priceless são aquelas que
envolvem pessoas. Pessoas legais e interessantes de
verdade, gente amiga que vamos conhecendo pelos
caminhos. Muitas vezes estas pessoas também nos
trazem grandes experiências como conhecer sua
coleção de arte, sua biblioteca, ou ouvir suas histórias.
Além, claro, dos momentos com minha família em meu
sítio no meio da floresta, que também não têm preço!”
Felipe Haiut - Ator
“O direito de ser livre para amar
como se quer realmente não
tem preço. O amor é uma força
que nos transforma e que todos
- independente do gênero e
sexualidade - temos o direito de
experimentar com liberdade.”

Giovanna Nadeel – Consultora de moda
“Para mim, o que não tem preço é passar
momentos imersos na natureza com minha
família. Fugir para um parque, uma floresta,
uma cachoeira ou até uma praia vazia e me
desconectar da correria do dia a dia. Isso me
traz paz interior e estado de presença.”

IAndrea Murad – Designer de joias
“Priceless para mim é quando o
seu hobby e o seu profissional se
transformam em um único objetivo
de vida, obtendo sucesso ao combinar
prazer e trabalho.”

Gabriel Beleze – CEO da Skelt Cosmetics
“Poder contribuir de forma positiva na vida das
pessoas, realçando a autoestima e fazendo com que
elas se empoderem e reconheçam o quão incríveis são.
Isso, definitivamente, não tem preço para mim.”
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