SOBRE BETH SZAFIR

.

Beth Szafir, empresária e relações públicas, teve sua formação
acadêmica na Suiça, e voltando ao Brasil, trabalhou nas embaixadas
de Israel, no Rio de Janeiro e em Brasília, até se casar com o
empresário Gabriel Szafir, com quem tem quatro filhos, Alexandra,
Priscila, Luciano e Salomão.
Residindo em São Paulo, circula na sociedade de todo Brasil,
realizando eventos, editoriais, trabalhos de assessoria de moda e
beleza, além de articular eventos com seu forte mailing de
formadores de opinião e da sociedade brasileira.
Participou no ano de 2014 do reality “O Aprendiz Celebridades” de
Roberto Justus, na TV Record. Chegou entre as 5 finalistas do
programa, e foi a participante que mais repercutiu nas redes sociais.
É também consultora nas áreas de moda e beleza. Os pais foram
importantes empresários na área de moda no Rio de Janeiro nas
décadas de 50 e 60, e, é daí que vem sua experiência. Cresceu neste
ambiente e sempre foi uma colaboradora valiosa para seus pais
nesta área.
O maior desafio da sua carreira foi conseguir realizar seu trabalho, e
ao mesmo tempo formar uma família da qual se orgulha muito. É
mãe de 4 filhos e avó de 9 netos. Esse é seu desafio de vida.

SOBRE LUCIANO SZAFIR

.

Luciano Szafir, 49 anos, nascido em São Paulo, começou sua carreira
desfilando fora do Brasil para grifes como Giorgio Armani, Thierry
Mugler, Salvatore Ferragamo, entre outras.
De volta ao Brasil, representou a grife americana de óculos e relógios
Fossil e ao estar no programa da apresentadora Hebe Camargo para
divulgar a marca, foi visto pelo então diretor da Rede Globo Carlos
Manga, que se interessou e convidou-o a trabalhar na emissora,
começando assim sua carreira de ator no ano de 1997.
Começou sua carreira de ator trabalhando na Rede Globo e
posteriormente na Rede Record, tendo atuado também em cinema e
teatro.
Em esportes é faixa preta de Jiu-Jitsu e gosta de surf.

