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“Ser ambicioso, atingir os objetivos
e sonhos, sendo movido pela ética”
EDITORIAL

este é nosso principal desafio ao desenvolver a Dinastia

Atingimos a 50ª edição da Revista DTKS News, mantendo os mesmos princípios éticos assumidos desde
o início da Dinastia. O texto abaixo foi escrito na
revista DTKS News 25 (maio/2009). Como é
um tema atual, pelo momento que vivemos
em nosso país, não somente na política,
mas também no mercado que atuamos,
resolvi apenas fazer um CtrlC/CtrlV
para demonstrar mais uma vez o que
já alertamos há quase oito anos atrás,
cujos temas fizeram parte de todas
as cinquenta edições da Revista
DTKS News:

“Na Dinastia, acreditamos que
nosso sistema de marketing deve
proporcionar a oportunidade para
que cada pessoa desenvolva, novamente em sua vida, um negócio com
características mais humanas, visando
fazer com que outras pessoas possam
também atingir seus objetivos, tanto na
vida dos negócios, como na vida familiar. Isto
permitirá que elas possam entender mais facilmente onde e como querem chegar e quem estará ao
seu lado na construção do caminho que vai levar a conquista
dos objetivos. Desta forma, uma das condições essenciais para que
este entendimento seja construído em bases sólidas, é estabelecer em
nossa consciência, a importância de sermos éticos antes que nossa
ambição por resultados permita que violemos a ética, para nossa
satisfação pessoal, em prejuízo do coletivo.
Uma das definições mais simples que temos sobre o termo ‘ambição’, estabelece que são os objetivos, os sonhos, as metas pessoais
que desejamos para nossa vida. As pessoas costumam ter como
ambição ganhar muito dinheiro para atingir a maioria dos sonhos
que ambiciona. Porém, a mais pobre das ambições é exatamente
querer ganhar muito dinheiro independente das ações praticadas, porque dinheiro por si só não deve ser o único objetivo, mas
sim, deve ser a consequência oriunda de atos positivos com os outros,
gerados através de atitudes éticas em nossa conduta.
Portanto a ética é o limite que impomos na busca de nossa ambição, ou seja, ela deve estar em tudo o que fazemos, na luta para
conseguir realizar os objetivos. Como: não mentir, não criar falsas
expectativas, ser honestos, sinceros e leais, ser fiéis na palavra, ter
respeito pelos outros, equilíbrio e, principalmente, ter comprometimento com as outras pessoas. Este conjunto de princípios morais deve
ser observado no exercício de qualquer atividade e especialmente
ao desenvolver o network marketing. O problema é que a maioria
das pessoas se preocupa bastante quando alguém da família não
é ambicioso, mas nem todos se preocupam quando as éticas são
quebradas para se atingir objetivos. O problema do mundo é que
normalmente decidimos nossa ambição antes de nossa ética, quando
o procedimento correto é exatamente o contrário. Isto ocorre por-
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que o receio de não conseguir alcançar um objetivo leva
ao relaxamento, a redução do rigor ético e não a
redução da ambição.
Especialmente ao analisarmos os participantes dos sistemas de marketing de
rede existentes em nosso país, é comum
observarmos que os princípios acima
nem sempre são respeitados. Faça a
seguinte reflexão:
Conheço pessoas que não
medem esforços para gerar mais
dinheiro, independente do sacrifício financeiro de outros?
Conheço pessoas que desrespeitam sua linha ascendente,
com ofensas gratuitas, apenas
com o objetivo de desestabilizar
uma liderança, séria, importante,
pioneira na região?
Conheço pessoas que mesmo sendo participantes de um sistema de
marketing, ao serem seduzidos pela suposta riqueza fácil, normalmente fantasiada pelo
assédio de uma nova proposta, colocam em risco a
segurança dos outros, visando benefícios próprios?
Se você está tendo contato com este tipo de atitude, cuidado
com a ganância de muitas pessoas. Não há nada de errado em ser
ambicioso, porém é preciso estabelecer limites. Imagine como você
julgaria determinado ato que está sendo praticado por qualquer
pessoa e analise suas consequências. Se o condenar é porque provavelmente ele não é ético. Defina sua ética o mais rápido possível.
Ela tem de preceder a sua ambição, que deve ser boa, positiva, e vai
levá-lo a ação, a conquista dos objetivos, sem confundir-se com algo
desmedido como a ganância e a inveja.”

Muitas das questões colocadas aqui estão acontecendo todos os
dias, mesmo após oito anos da publicação deste editorial. Infelizmente
muitas pessoas continuam sendo enganadas, perdendo suas economias, acreditando em fantasias e que infelizmente percebem o erro
cometido tarde demais.
Para que possamos demonstrar o quanto estamos corretos nestas
afirmações, publicamos nesta edição da revista DTKS News o nome de
Dinastas que, no mesmo período (nos últimos oito anos), permanecem
recebendo Renda Residual na Dinastia e atingiram recentemente a
marca de 100 cheques de bonificações recebidas, cujos valores somados
correspondem ao repasse de mais de R$ 40.000.000, 00 (QUARENTA
MILHÕES DE REAIS) em bonificações. São estes fatos, que representam a segurança e o compromisso da Dinastia, com seus Associados.
Venham conosco. 2016 está apenas começando. Escreva você também
sua história. E que ela possa ser publicada nas próximas 50 edições
da Revista DTKS News.
Boa Sorte a todos.
Dilso J. Santos / Dinastia
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Observação:
As qualificações Antares,
Ainsf Delta Red e OmniCycle, publicadas nesta
revista, referem-se ao
reconhecimento entregue
no Dtks Regional, não
significando a qualificação
dos associados na data da
publicação desta revista.

As apólices de seguro de vida são benefícios estabelecidos para
associados em dia com as mensalidades, administrados pela
Sul América Seguros S/A, de acordo com os critérios do Manual
Construindo sua Dinastia 2015 e as Condições Gerais da Apólice.
Não é permitida a venda deste seguro. INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Reputação é TUDO!
No mundo dos negócios, REPUTAÇÃO É TUDO. Você não consegue enganar as pessoas por muito tempo. Desde que iniciamos
a Dinastia em 1995, decidimos que seria melhor fechar as portas antes que pudéssemos trair nossa filosofia de “FAZER O QUE
É CERTO” para nossos Associados. Precisamos manter nossa reputação de sermos profissionais bons, honestos e sinceros.
Todo mundo que faz parte da Dinastia deve cultivar o tipo de reputação que construa a credibilidade da nossa proposta. É
neste caminho que procuramos formar nossas lideranças, destacando para elas a importância de FAZER O QUE É CERTO.
Relação de confiança não se quebra. E seus descendentes cobrarão estes princípios de você. Para descobrir se sua reputação
está SÓLIDA junto aos seus descendentes na Dinastia, veja se estes pontos estão sendo EVITADOS por você na condução do
desenvolvimento de sua Dinastia:

	D
	I
CONFIANÇA
	A
S
	T
	I
	A
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As pessoas perdem a confiança em alguém que as
levam a um evento (como o Esdin) sem dizer a elas
sobre o que se trata.
Os líderes da Dinastia não devem se sentir envergonhados
sobre nossa proposta, mas sim orgulhar-se dela. Não devem
“enganar” as pessoas com o intuito de levá-las a algum
evento da Dinastia.
A proposta tem credibilidade e legalidade e é grandiosa
demais para ser tratada dessa forma.
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As pessoas não respeitam pessoas que as usam como
cobaias, induzindo-as a participar de sistemas duvidosos.
Os líderes da Dinastia devem compartilhar esta oportunidade, apresentando-a para as outras pessoas como uma
chance de se obter segurança e independência financeira,
mas jamais usam artifícios enganosos para atingir seus
objetivos de enriquecimento rápido e sem esforço.
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As pessoas não respeitam charlatães, pessoas que
tenham “muita lábia” ou que mentem para conseguir
seus objetivos.
Os líderes da Dinastia são pessoas reais. Eles nunca fantasiam sobre a nossa proposta, prometendo coisas que não
existem. Eles sempre são honestos e sinceros. Os líderes
da Dinastia não devem se tornar “mascates” do mercado,
prometendo resultados milagrosos.
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As pessoas não respeitam as empresas que as intimidam com cotas de produção, preços superfaturados
ou que as façam produzir sobre pressão.
Os líderes da Dinastia permitem que as pessoas avancem
no seu próprio ritmo. Eles praticam o princípio de “alavancar pessoas” e “compartilhar serviços e benefícios”. Não
devemos levar as pessoas a pagar um preço mais alto para
atingir um determinado nível de qualificação na empresa.
Na Dinastia todos são iguais, todos pagam mensalidades
iguais, todos participam dos produtos e serviços em igualdade de condições e todos têm a mesma oportunidade de
crescer na empresa, sem enganar os outros.

3

REPUTAÇÃO É TUDO

Tudo que você faz, constrói sua reputação, tanto no sentido positivo quanto no negativo.
Você deve trabalhar sempre com o intuito de construir uma reputação positiva em sua vida.

PREMIAÇÕES

Diploma de
Honra ao Mérito
Câmara Municipal de Porto Alegre - RS
No dia 18/12/2015, a Dinastia Soluções
Financeiras, representada pelo Diretor Comercial Sr. Edilson Nardes, recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal
de Porto Alegre - RS, reconhecimento esse
conferido pelo Sr. Vereador Dinho do Grêmio
em cerimônia realizada no Plenário Otávio
Rocha.
Esta honraria foi concedida à Dinastia pelo
trabalho de capacitação das pessoas, oferecendo orientações sobre Educação, Segurança
e Independência Financeira, que há duas
décadas vem mudando a vida de milhares de
brasileiros e porto-alegrenses.
Em nome de todos os Associados
Dinastia, agradecemos ao Vereador Dinho do
Grêmio, assim como, aos demais Vereadores
da Câmara Municipal de Porto Alegre por
nos honrarem com este reconhecimento. São
ações como esta, que confirmam a certeza de que estamos FAZENDO O QUE É CERTO e fortalecem a CRENÇA de
nossos Associados, para que continuem firmes rumo a grandes conquistas. OBRIGADO.
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COLUNA COMPORTAMENTO FINANCEIRO

O que esperar de 2016?
2015 se foi e poucos serão aqueles que sentirão saudade do velho ano. Um ano repleto de desafios, de baixo crescimento econômico,
recessão, aumento no desemprego e nos índices de inflação. Diante da sombra de um impeachment, perda do grau de investimento e de
uma crise de credibilidade o que esperar de 2016?
Muito provavelmente será muito semelhante a 2015, pois, com a crise política instalada e sem a previsão de término a curtíssimo prazo
desse imbróglio, gera-se também uma crise de confiança no mercado, tanto para quem investe na economia real, sejam estes investidores
nacionais ou internacionais, como para os consumidores, que ficam receosos em gastar seu dinheiro, já que o risco de perder seus empregos é iminente. Com a expectativa de mais aumento na taxa de juros pelo Banco Central para conter a inflação, uma frase que ilustra essa
situação é: “Dar a dose maior de remédio (aumento da Selic) que o doente (Brasil) consegue suportar”.
Aumento de juros significa menos investimentos e menos dinheiro disponível no mercado, tornando o crédito mais escasso, diminuindo as vendas e por consequência a produção de bens e serviços, colocando em risco os empregos. Apesar de todo o esforço do Banco
Central em controlar a inflação, mesmo aumentando a taxa de juros, o índice chegou em 2015 a dois dígitos, ou seja, 10,8% ao ano. Isso
é o que tecnicamente chamamos de Dominância Fiscal, ou seja, a incapacidade da política monetária em influenciar a política pública.
Diante disso, é necessário aumentar os esforços para a realização de um planejamento financeiro, devido ao período que estamos
passando, revendo nosso padrão de vida atual e realizando os ajustes necessários para enfrentarmos a turbulência, principalmente se até
agora você viveu de forma desregrada e sem qualquer planejamento financeiro.
Investir em Educação Financeira é aumentar a sua cultura financeira pessoal e o FOCO principal para que as surpresas financeiras jamais apareçam em sua vida.
Pensando nisso, para auxiliá-lo, preparamos algumas dicas importantes que poderão ser úteis para que comece o ano de 2016 com o pé direito:
1. Primeiramente se você tem dívidas, pague-as, pois,
nenhuma aplicação financeira que faça será capaz de superar
os juros cobrados no cheque especial, no cartão de crédito ou
no empréstimo pessoal;
2. Previna-se e seja prudente criando desde já uma reserva
financeira para situações de emergência;
3. Ao adquirir algo, pergunte-se: Será que eu realmente preciso
disso ou tenho outras prioridades para esse início de ano?
4. Na hora de comprar utilize a regra do QUE-PRE-ME-PO-DE:
Eu QUEro? Eu PREciso? Eu MEreço? Eu POsso? Eu DEvo? Se uma
dessas respostas for negativa a essas 5 perguntinhas acima,
repense sua opção de compra;
5. Fuja do efeito manada (isso vale também para propostas
mirabolantes e principalmente para aquelas que prometem
“rios de dinheiro” em curtíssimo prazo exigindo-se pouquíssimo esforço), pois é melhor dar um passo para a direção certa
do que sair correndo para o lado errado, só porque todos estão
seguindo o mesmo sentido, ou seja, pense “fora da caixinha”;

6. Pesquise os preços antes de sair de casa, saiba quanto
custa aquilo que você quer, seja fiel ao seu objetivo e para
isso a internet e os panfletos promocionais podem ser seus
grandes aliados na busca de bons descontos;
7. Peça desconto nas compras à vista, pois quem tem dinheiro
na mão tem maior poder de barganha;
8. Reveja seu padrão de vida e planeje-se para viver um
pouco abaixo de suas expectativas;
9. Desenvolva uma segunda fonte de renda, essencial não
somente para fazer investimentos, mas também para pagar
dívidas;
10. Faça do investimento uma conta para pagar e não uma
sobra, pois se esperarmos para investir quando nos restar
algum valor na conta bancária, jamais daremos prioridade
à formação de um estoque financeiro, seja para uma reserva
financeira ou para a realização de um Projeto de Vida;
11. Aproveite os juros altos e invista colocando seu dinheiro
para trabalhar por você e para você.

Como mensagem para o ano que se inicia, gostaríamos de ressaltar que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não se planejar.
A necessidade imediata que todos nós temos de dedicar um tempo para o planejamento financeiro é evidente, pois as consequências de
não o fazer, somente trará surpresas desagradáveis no futuro, devido ao seu descontrole e despreparo, mas isso irá acontecer apenas se
você permitir.
Como diz um velho ditado: ”É sempre bom parar para afiar o machado, pois quem somente trabalha (e não faz planejamento) não
tem tempo para ganhar dinheiro”.
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DINASTIA OFFICE

Novas funcionalidades
e acessível para
smartphone e tablet
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Compatível com:
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PROPOSTA DUVIDOSA
COM TANTAS OPORTUNIDADES

MILAGROSAS

NO MERCADO

?

Ao ser convidado para qualquer proposta, por mais vantajosa que seja, aconselhamos que você procure conhecer a
origem da empresa e as características de seu sistema de bonificação. Muitos sistemas se constituem em verdadeiras
armadilhas a médio prazo, pois o principal objetivo é levar todo seu dinheiro. Usando um termo popular, tome
cuidado, pois a sua “pedra preciosa”, pode ter se originado de uma jazida falsificada. Quando você perceber que foi
enganado, já é tarde. Desta forma, fique atento às seguintes características, que embora passem despercebidas no
início de sua participação, podem gerar prejuízos futuros irrecuperáveis:

1
2
3
4
10

Sugerimos que você faça uma consulta em órgãos de defesa do consumidor ou faça uma consulta no site
de boa reputação, como o RECLAME AQUI. Se ao consultar o Reclame Aqui, uma carinha RUIM, estiver a
sua frente, cuidado. Especialmente quando a empresa apresenta um grande volume de reclamações que
ferem o Código de Defesa do Consumidor. Como por exemplo, a falta de produtos poderá gerar insatisfação
junto aos seus descendentes e você pode ser cobrado por isto, inclusive juridicamente. Lembre-se que uma
empresa também pode quebrar por vender mais do que está preparada para fabricar e entregar os produtos
vendidos. O problema é que ela quebra e leva você junto.

Ruim

Fonte: www.reclameaqui.com.br

COLUNA QUESTIONAMENTO

COMO IDENTIFICAR UMA

Muitas vezes, somente com o superfaturamento de preço, é possível fazer frente às bonificações prometidas, especialmente
na adesão, o que obriga o distribuidor a colocar novas pessoas todos os meses para recuperar o dinheiro investido. Além
disto, os custos de produção, especialmente no caso de produtos, tais como: matéria-prima, fabricação, embalagens, despesas
operacionais, tributárias e os custos com a logística de transporte para a entrega dos produtos em seu destino final, geram
dificuldades para a empresa suprir a demanda necessária. A falta de produtos leva os distribuidores a desistirem da empresa e
buscarem outros sistemas com o mesmo formato, desesperados para recuperar o dinheiro investido. Normalmente este círculo
vicioso vai gerar a quebra do sistema e a impossibilidade de recuperação dos investimentos realizados pelos participantes,
na compra dos produtos. Além do bloqueio da empresa pelas autoridades competentes, por violação do Código de Defesa do
Consumidor, poderão existir também processos penais gerados quando há a suspeita que o sistema utilizado é piramidal.
Faça uma análise dos preços que estão sendo cobrados por cada produto oferecido e compare com aqueles praticados no
mercado. É fácil fazer esta avaliação. Por exemplo, veja nas empresas do mercado tradicional, quanto custaria um produto
similar. É comum você pagar o dobro do preço, na busca desesperada por continuar gerando dinheiro para pagar todas
as despesas assumidas. Resumindo. Quem está pagando a diferença é você mesmo. E seu custo benefício é muito caro.
Você deve redobrar a atenção com o custo inicial para se cadastrar na empresa. É comum os consultores levarem você
a investir nos Kits mais caros, pois a intenção única é recuperar o dinheiro investido por eles o mais rápido possível. E
quem estará “pagando o pato” é você.
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Residual pelo trabalho inicial, ou mensalmente você terá
que vender tudo novamente para atingir suas qualificações.
Muitas vezes as pessoas se veem obrigadas a fazer o famoso
“goela abaixo”, induzindo seus prospectados a investir sempre o valor maior, através de um disfarce, convencendo você
que o melhor caminho é comprar produtos desnecessários,
geralmente bem caros, gerando um estoque sem saída em
sua casa. Não se transforme em Papai Noel de sua família,
dando de presente para seus parentes, produtos encalhados.
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Cuidado com os “PRÊMOS” especialmente quando envolvem a promessa da entrega de AUTOMÓVEIS 0 KM. Normalmente
o carro será financiado e se você perder sua qualificação em um determinado mês, terá que pagar sua parcela, afinal,
quando você recebe o carro, já está previsto nas entrelinhas do regulamento, que as prestações serão por sua conta e
risco. Confirme se a empresa oferece o AUTOMÓVEL, como um prêmio verdadeiro, pela conquista da qualificação, verifique todas as regras, especialmente se não terá que pagar nada mais por ele. Confirme no regulamento da premiação,
se existe o regime de Comodato, Alienação Fiduciária, que levará você a pagar prestações futuras. Confirme se o Carro
realmente estará em seu nome, totalmente quitado. Para os prêmios em Viagens, o cuidado deve ser o mesmo. Se você
“GANHAR O PRÊMIO” com estas condições, RECUSE. Evitará problemas financeiros no futuro.

Na Dinastia, por não utilizarmos em nossa composição um sistema com
foco na venda de produtos, estamos livres de todos os itens mencionados
acima. Afirmamos isto com a segurança de uma empresa que completou
20 anos aplicando um sistema seguro para os Associados: O SISTEMA
DE RENDA RESIDUAL. Apenas com uma mensalidade de R$ 225,00 será
possível fazermos frente aos custos inerentes a todos os serviços e benefícios
disponibilizados, inclusive os tributários e ainda gerar uma excelente Renda
Residual. E os prêmios são seus, sem comodato, alienação fiduciária, etc.
Através de nosso sistema de Renda Residual, seus resultados dependerão do
trabalho realizado por você uma única vez, ao cadastrar novos Associados
em sua Rede, que lhe permitirão a obtenção dos ganhos residuais, com a continuidade do pagamento das mensalidades Dinastia por estes associados, os
quais permanecem usufruindo de nossos serviços e benefícios. Isto permite
que utilizemos o conceito de Renda Residual, ou seja, a renda gerada pelo
trabalho que se fez uma única vez, mas que lhe permite obter ganhos diversas vezes, desde que exista a geração de receita constante causada pelo
trabalho realizado inicialmente.
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ATENÇÃO
Na Dinastia não prometemos
os milagres financeiros,
que transformam sonhos
em pesadelos. Mas como
acreditamos que uma
excelente RENDA RESIDUAL,
pode interessar a você,
separe alguns minutos de
seu tempo, converse com
um de nossos Associados
em qualquer parte do Brasil
e seja mais um Associado
Dinastia.
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COLUNA QUESTIONAMENTO
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Observe se o sistema permitirá que você obtenha Renda

Confira o regulamento
completo no site
www.dinastiarede.com.br
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Imagens meramente ilustrativas. Fonte: divulgação Honda e divulgação BMW. Conforme as regras estabelecidas no regulamento da premiação.
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Todos os Associados Duplicadores Dinastia, que mantenham uma qualificação mínima de 35%, conforme os critérios do AINSF Delta Blue, descritos no
Programa Dinastia de Bonificação, que tenham cadastrado no mínimo 12 novos
Associados Diretos (1ª geração de associados) em suas redes, desde 1° de Janeiro
de 2014, estarão aptos a participar do Grupo de Líderes Duplicadores – GLD
VIAGEM, de acordo com as metas e critérios estabelecidos para a qualificação a
este prêmio, publicados oficialmente pela Dinastia na revista DTKS NEWS e no
Site oficial www.dinastiarede.com.br, desde que seus Associados Descendentes
Diretos, se mantenham Ativos na Associação com a Dinastia, com no mínimo
15 mensalidades efetivamente pagas.
Somente serão considerados como Diretos, Associados efetivamente cadastrados na descendência direta de cada rede, cujo nome como Duplicador Direto,
conste na Proposta de Associação do novo Associado. Associados herdados
por desistências ocorridas na descendência da rede ou por realinhamento, não
serão incluídos nos critérios do GLD Viagem. Para a efetiva consolidação de
parcelas pagas, não serão considerados pagamentos antecipados de mensalidades, respeitando-se, portanto, a data do vencimento de cada parcela, de acordo
com o regulamento da Dinastia descrito no Manual Construindo sua Dinastia.
Obs: Associados que já estavam cadastrados diretamente em cada rede, até
Dezembro/2013, não serão considerados nos critérios de participação.

GLD VIAGEM

(PACOTE DE 4 DIAS PARA DUAS PESSOAS)
Metas e critérioS
Data de início do cadastramento dos Associados Diretos: 01/01/2014

12 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Brasil

15 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Brasil

20 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem América do Sul

25 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem México

30 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem EUA

35 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Europa

Porto de Galinhas
Fernando de Noronha
Bariloche
Cancun
Disney
Paris

Finalização do critério para a realização da viagem: Efetivação do pagamento das 15 mensalidades de cada
Associado Direto, de acordo com o vencimento das mensalidades, previsto no regulamento da Dinastia.
ASSOCIADOS PARTICIPANTES DO GLD VIAGEM

Todos os Associados Duplicadores da Dinastia cadastrados até Dezembro/2016,
desde que cumpram as metas e critérios de qualificação previstos neste regulamento.
PRAZOS PARA ATINGIR AS METAS DE QUALIFICAÇÃO

Os Associados Duplicadores participantes do GLD VIAGEM terão até 31/12/2019 para atingir sua qualificação, conforme as
metas estabelecidas para cada viagem. Os Associados Diretos, cadastrados até 31 de Outubro de 2018 na rede de cada Associado
participante do GLD VIAGEM, serão considerados nos critérios de qualificação para as metas do GLD VIAGEM, pois estes novos
Associados poderão atingir as 15 mensalidades pagas, previstas nas metas de qualificação, até 31/Dezembro/2019.
Características para todos os pacotes

• Transporte aéreo (ida e volta).
• Hospedagem de 4 noites para 2 pessoas, com café da manhã, almoço e jantar no próprio hotel,
exceto bebidas alcoólicas. Despesas extras serão de responsabilidade do Associado.
Obs: Caso a cidade do associado qualificado ao GLD não possua aeroporto,
oferecemos traslado Cidade de Origem/Aeroporto/Cidade de Origem, com ônibus regular.
• Não inclui outras despesas fora do hotel.
DTKS NEWS . FEVEREIRO 2016
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GLD VIAGEM

GRUPO DE LÍDERES
DUPLICADORES
GLD VIAGEM

DTKS REGIONAL

EVENTOS
PELO BRASIL
DTKS REGIONAIS
Realizamos em Novembro e Dezembro/2015, mais uma série de nosso evento DTKS
REGIONAL, em várias regiões do Brasil. As fotos publicadas nesta edição da Revista DTKS
News, demonstram mais uma vez os momentos em que Dinastas de todo o Brasil, encontram-se
para viverem ótimos momentos de informação, descontração e energia positiva.
No site www.dinastiarede.com.br, publicamos outras fotos destes momentos, além de
intencionalmente motivar a você que ainda não participou deste evento, a estar conosco nas
próximas edições que serão realizadas em Fevereiro, Março e Abril/2016, cujos convites já
estão à sua disposição, com as lideranças de sua região. Participe!

SÃO PAULO (SP) 01/11/2015

PORTO ALEGRE (RS) 08/11/2015

Curitiba (PR) 08/11/2015
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João Pessoa (PB)

21/11/2015

22/11/2015

FORTALEZA (CE)

FLORIANÓPOLIS (SC)

28/11/2015

DTKS NEWS . FEVEREIRO 2016

UBERABA (MG)
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DTKS REGIONAL

14/11/2015

DTKS REGIONAL

CUIABÁ (MT) 29/11/2015

BELÉM (PA) 05/12/2015

CAMPO GRANDE (MS) 06/12/2015

PORTO VELHO (RO) 13/12/2015
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A IMPORTÂNCIA DA

RENDA RESIDUAL
(2ª PARTE)

Na edição 49 da revista DTKS NEWS, buscamos chamar nossos Associados a refletir sobre o funcionamento da Dinastia e a
importância da manutenção da Renda Residual, que é a renda gerada pelo trabalho que se fez uma única vez, mas que lhe permite
obter ganhos diversas vezes, desde que exista a geração de receita constante causada pelo trabalho realizado inicialmente. Exatamente por isto, destacamos a liberdade de ação que a Dinastia proporciona, pois não há obrigatoriedade de vender produtos todo
mês, mas sim, aqui você obterá os ganhos sobre pessoas que cadastrou no passado, as quais continuam ativas na Dinastia, pagando
suas mensalidades e participando dos benefícios disponibilizados pela empresa. Alguns dos Associados relacionados na edição anterior, mesmo mantendo sua Renda Residual Mensal, entenderam a importância de reiniciarem suas produções individuais como
Duplicador Direto ou Treinador e nos meses de Novembro e Dezembro/2015, voltaram a cadastrar novos Associados em suas redes,
aumentando a renda mensal. Veja quais são eles:
NOME
José Pierre dos Santos
Unírio Tadeu de Vargas
Denise Carvalho Rodrigues
Ismael Alves Dos Santos
Maria Salete De Menezes
Wellington Luiz Damasceno Martinez
Maria Raimunda Marques Lima
Clemildo Pereira dos Santos
Felipe Acioly Alexandre
Jucenir Boger Wanderlinder
Rubens Gomes de Moraes
Tarciso Davila de Andrade
José Cardoso da Silva
Rute Helena Trindade de Albuquerque Queiroz
Silvenio Inácio Griebeler
Anderson Duarte Gomes

TITULAR 2
Vitória da Rocha Vargas
Witmam de Oliveira Teodorico
Odete de Fátima G P dos Santos
Silviane Lemos da Fonseca
Germano Nazareno Farias Lima
Adriana Luz de Sousa
Terezinha de Jesus A Magalhães
Rebeka de Araújo Moraes
Marisa Souza de Andrade
Neusa Pereira da Silva
Josicley Clélio Guimarães Queiroz

CIDADE
Taubaté
Campo Grande
Campo Grande
Florianópolis
Fortaleza
Belém
Ananindeua
São Luís
Caucaia
Braço do Norte
Curitiba
Florianópolis
Várzea Grande
Belém
Agudo
Muriaé

UF
SP
MS
MS
SC
CE
PA
PA
MA
CE
SC
PR
SC
MT
PA
RS
MG

100 meses, 100 cheques
Conheça os Dinastas que já atingiram mais de
100 cheques de bonificação na Dinastia

Em 30/12/2015, recebemos uma ligação do Omni-Cycle Joel Pletsch, que concretou ainda mais a nossa convicção de que
estamos FAZENDO O QUE É CERTO. Motivado pela matéria anterior sobre Renda Residual, ele disse:
“Estou ligando para agradecer a Dinastia, pois acabei de receber em minha casa, um envelope com o meu 100º cheque de bonificação, mantendo mensalmente minha qualificação a OMNI-CYCLE, que me permitiram em um período de 8 anos e 4
meses, gerar uma RENDA RESIDUAL acima de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”.
Para motivá-los a também conquistar esta condição, fizemos uma matéria especial com o OMNI-CYCLE Joel Pletsch,
nas páginas 34 e 35 desta revista, onde podemos observar em seu próprio depoimento, a importância da Renda Residual e a
diferença que este sistema proporcionou na qualidade de vida de sua família.
Além disto, publicamos a seguir, nomes e fotos de todos os Associados que já se qualificaram ao nível de Antares, AINSF
Delta Red, OMNI-CYCLE, Alpha, Ômega e Órion, os quais, também já receberam mais de 100 cheques de bonificações na
Dinastia, cujos valores somados, independente do valor recebido individualmente por cada uma destas pessoas, totalizou:

R$ 42.000.000,00
em bonificações.
VOCÊ TAMBÉM PODE!
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EM UM SISTEMA DE MARKETING DIRETO

Ademir José Machado

Adonai Henrique Brum da Silva
e Jucimara da Silva Sales

Adriana Cristina Schuster e
João Aloísio Goerck

Adriano Reis Alves de Oliveira

Alaides Mendes de Souza e
José Aelson Mendes de Souza

Alberto Rogério Machado

Jandira | SP | DELTA RED

Caxias do Sul | RS
ANTARES

Álvaro Izair Schiavon Mendes e
Maria Izabel Antunes Aires

Anaclaudia Alexandre Borges e
Fátima de Lourdes A. Borges

Anderson Gessler e
Débora Rodrigues Matos

André Luís Schneider

André Rodolfo da Silva

Andry Vanzella da Silva

Ângelo Rafagnin e
Josefa Acosta Rafagnin

Anna Lúcia Dall Agnol e
Danilo Antônio Dall Agnol

RENDA RESIDUAL

Caxias do Sul | RS
OMNI-CYCLE

Artur Nogueira | SP | ANTARES

Estrela | RS
DELTA RED

Florianópolis | SC
DELTA RED

Campo Grande | MS | ANTARES

Santa Cruz do Sul | RS | OMNI-CYCLE

Pelotas | RS | DELTA RED

Novo Hamburgo | RS
OMNI-CYCLE

Airton Nunes da Silva e
Luzetani Beccari da Silva
Chapecó | SC | DELTA RED

Natal | RN | DELTA RED

Florianópolis | SC | ALPHA

Novo Hamburgo | RS | OMNI-CYCLE

Caxias do Sul | RS | ANTARES

Antônio Wellington Valente e
Márcia de Sousa Costa

Any Claudia G. de Sousa (2° Titular) Aparecido Hermenegildo de
Capanema | PA
Souza
ANTARES

Campinas | SP | ANTARES

Ari Alves Gomes e
Luciana Gresele Alves

Aristóteles Alexandre Borges e
Colomba Lanni de Abreu Borges

Azildo Saturnino da Silva e
Cristiane Nilda de Medeiros

Benício Costa Bezerra e
Edimarcia Miranda Granze

Bruno Alysson Souza Valentim

Carla Cristina Alexandre Queiroz
Borges

Carlinho da Silva Toledo

Campo Grande | MS | DELTA RED

João Pessoa | PB
ANTARES

Natal | RN | ANTARES

Campinas | SP
OMNI-CYCLE

Carlos Antônio de Oliveira e
Cristina Marcelina L. Oliveira

Carlos José Aguiar e
Maria Inês Michellin Aguiar

Carmem Julieta c. Pedroso e
Carlos Serafim Ventura

Catarina Lemes Masson Nardes

Celso Castro Neto

Celso Lima Rufino e
Chirlene V. A. de Oliveira Rufino

Claudinei Camargo Ribeiro

Cleide Joana do Nascimento
Souza

Cristiano Agostinho Henkes

Dalton Henrique Thomaz
Ferreira

Fortaleza | CE | ANTARES

Palhoça | SC | ANTARES

Cuiabá | MT | DELTA RED

Salvador | BA | OMNI-CYCLE

Ribeirão Preto | SP | ANTARES

Itapeva | SP
ANTARES

Palhoça | SC | DELTA RED

Campo Grande | MS | ANTARES

Porto Velho | RO | DELTA RED

Natal | RN | DELTA RED

São José dos Campos | SP
DELTA RED

Humaitá | RS
ANTARES

Fortaleza | CE
OMNI-CYCLE

Rio de Janeiro | RJ | ANTARES

Conheça os Dinastas que já atingiram mais de
100 cheques de bonificação na Dinastia.
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Danilo Antônio Dall Agnol e
Anna Lúcia Dall Agnol

Denilson Rodrigues Fanezi

Disma Stenico

Djalma Sombra de Lima Júnior e
Ienatla David Sombra de Lima

Douglas Araújo Rosa

Edna Shizue Niama Aoki

Campo Grande | MS | OMNI-CYCLE

Piracicaba | SP
ANTARES

Edilson José Haab
São José | SC
ÔMEGA

Caxias do Sul | RS | OMNI-CYCLE

Fortaleza | CE | DELTA RED

São José dos Campos | SP
ANTARES

Denise Carvalho Rodrigues e
Witmam de Oliveira Teodorico

Dimas Nunes Teixeira

Campo Grande | MS | DELTA RED

Uberaba | MG
DELTA RED

Edicélio Menezes de Oliveira e
Adileuza Alves Veneranda

Edilson Duarte da Silva e
Sandra Margarete Coelho

Ednardo Saldanha da Silva e
Tatiana Doege Hoffmann

Elton Fernandes

São Leopoldo | RS | DELTA RED

Chapecó | SC
OMNI-CYCLE

Elton Pereira da Fonseca e
Silvia Mara Lemos da Fonseca

São Luiz Gonzaga | RS
DELTA RED

Gravataí | RS
OMNI-CYCLE

Campo Grande | MS | ANTARES

Pelotas | RS | OMNI-CYCLE

Belém | PA | OMNI-CYCLE

Elvira Alves do Nascimento

Emanuele Fadda

Eugenio Haab

Ezequiel Ferreira de Souza

Fabiano Machado

Fabrício Vanzella da Silva

Fátima Castro da Rosa e
Ivaldo Vargas da Silva

Flankivaldo Dias Bezerra da
Silva e Veralúcia Borges Bezerra

Flavio Gomes de Figueiredo

Francisco Altemir do Carmo

Francisco Alves da Silva e
Noemia Polletti

Francisco de Souza Pita e
Francisco de Souza Pita Jr.

Francisco de Souza Pita Júnior e
Maria da Piedade M. Mesquita

Gabriel Jonas de Pinho

George Ivan Costa Duarte e
Ioni da Costa Oliveira

Geraldo da Silva Marra

Getúlio de Souza Lima

Gilberto André Machado

Gilmar da Silva Dias e Marinês
Gerusa Ferreira Dias

Cuiabá | MT
ANTARES

Novo Hamburgo | RS
DELTA RED

Rolim de Moura | RO | DELTA RED

Presidente Olegário | MG
ANTARES

Fortaleza | CE
ANTARES

Canoas | RS | ANTARES

Fortaleza | CE | OMNI-CYCLE

Porto Alegre | RS
DELTA RED

São José | SC
DELTA RED

Natal | RN | DELTA RED

Fortaleza | CE | DELTA RED

Caxias do Sul | RS
DELTA RED

São associados que já se qualificaram a Antares,
AINSF Delta Red ou Omni-Cycle, que juntos,
em 100 meses consecutivos, geraram mais de:
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Rondonópolis | MT
ANTARES

Esteio | RS
ÔMEGA

Palhoça | SC
DELTA RED

Cuiabá | MT | ALPHA

RENDA RESIDUAL

Daniel Nunes Yahn e
Christiane Faria Camargo Yahn

Estrela | RS
DELTA RED

São Luís | MA
DELTA RED

Brasília | DF | DELTA RED

Gilvani Alves de Oliveira e
Elisandra de Araujo Soares Oliveira
Campo Grande | MS | ANTARES

R$42.000.000,00
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Hector Carlos Lagoin

Hortência Mareco da Silva e
Sebastião Silva

Inácio Andrade da Silva e
Silvanira Sousa da Silva

Ioni da Costa Oliveira

Ismael Alves dos Santos e
Ivone dos Santos Dal Pra e
Odete de Fátima G. P. dos Santos Vanderlei Ramos Dal Pra

Izaura da Silva

Flores da Cunha | RS | DELTA RED

Maringá | PR
ANTARES

Jaqueline Gonçalves Tomaz
Batista e Ednei Mendes Batista

Jeander Carrelo de Carvalho

Florianópolis | SC | OMNI-CYCLE

Jefferson Alexandre Borges e
Carla Cristina A. Queiroz Borges

Jerusa Teixeira Daniel

Joab Marques Rodrigues

João Aloísio Goerck e
Adriana Cristina Schuster

João Luis de Oliveira

Natal | RN | OMNI-CYCLE

Sapucaia do Sul | RS
DELTA RED

João Valdecir Felini

Joel Pletsch

Jonatas Mendes de Souza e
Marilia Dantas Mendes de Souza

Jones Steinert Maldini

José Afonso Pacheco e
Ana A. de Araújo Pacheco

Jandira | SP l DELTA RED

Porto Alegre | RS
OMNI-CYCLE

José Aparecido de Souza e
Luzinete de Almeida P. de Souza

José Arisson Nogueira

José Arnaldo da Silva

José Cleber de Oliveira Souza

Presidente Prudente | SP | DELTA RED

São Paulo | SP
ANTARES

José de Almeida Bernardes

José Humberto Silva

José Ireido da Silva

José Osmar Bastos da Silva

José Pierre dos Santos

José Reinaldo Martins

Josias Pimentel de Almeida e
Maria Ap. Torres de Almeida

Juliana Schwab e
Marcelo Bohnen

Júlio Maria Duarte da Costa

Juscilene Ferreira de Lima
Odilmo José Marasca

RENDA RESIDUAL

Campo Grande | MS | DELTA RED

Passo Fundo | RS
ANTARES

José Antônio Fernandes Neto
Campina Grande | PB
ANTARES

Barretos | SP
ANTARES

Uberaba | MG
ANTARES

Hildomar Paula de Moura
Rondonópolis | MT
ANTARES

Novo Hamburgo | RS
OMNI-CYCLE

Uberaba | MG
DELTA RED

João Pessoa | PB | DELTA RED

Campo Grande | MS | ANTARES

Santa Ernestina | SP
DELTA RED

Guarulhos | SP
DELTA RED

Dois Irmãos | RS | DELTA RED

Campo Grande | MS | DELTA RED

Serra | ES | DELTA RED

Santa Cruz do Sul | RS | OMNI-CYCLE

Campo Grande | MS
ANTARES

Porecatu | PR
DELTA RED

Uberaba | MG | DELTA RED

João Pessoa | PB
OMNI-CYCLE

Rio de Janeiro | RJ
ANTARES

Caxias do Sul | RS
ANTARES

Uberaba | MG | DELTA RED

Brasília | DF
ANTARES

Taubaté | SP
DELTA RED

Primavera do Leste | MT | ANTARES

Conheça os Dinastas que já atingiram mais de
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Fortaleza | CE
DELTA RED

Leomar José Gonçalves Naves
Uberaba | MG
ÓRION

Lia Maria Eidelwein
Estrela | RS
DELTA RED

Ligiane Stumpf e
Bruno Antônio Schurhaus

Passo Fundo | RS | OMNI-CYCLE

Luciana Gresele Alves e
Ari Alves Gomes
Porto Velho | RO | ANTARES

Luciano Luis Selbach Fraga e
Evelise Goecke Silveira Fraga

Luís Antônio Delay e
Maria Cristina de Moraes Delay

Luiz Flores de Lima
Cuiabá | MT
DELTA RED

Luzanira Gatinho do Amaral

Mabelly Borges Bezerra da Silva

Curitiba | PR | OMNI-CYCLE

Manuel Agostinho de Miranda
Neto

Marcelo Elias Rower

Marcelo Garcia dos Santos

Campo Grande | MS | ANTARES

Mondaí | SC
DELTA RED

Marcelo Vieira Oliveira e
Ana Lúcia Araújo Oliveira

Márcia de Sousa Costa e
Antônio Wellington Valente

Márcio Clademir Henz
e Adriana Bastos da Silva Henz

Márcio Ramos e
Juliana Valente da Silva

Márcio Teixeira Silva e
José Arnaldo da Silva

Marcos André Fogaça

Marcos Antônio Urnau Hanauer

Campina Grande | PB | DELTA RED

Caxias do Sul | RS
DELTA RED

Maria Alaide Ferreira Oliveira

Maria A. G. Naves Nakamura e
Sergio Massayuki Nakamura

Maria Celia Matos de Oliveira e
Celso Oliveira Castro

Maria da Piedade Matos Mesqui- Maria Olívia Alves da Silva
Florianópolis | SC
ta e Francisco de Souza Pita Jr

Porto Alegre | RS | DELTA RED

Santa Cruz do Sul | RS | DELTA RED

Salvador | BA
ANTARES

Maria Soares do Carmo
São Luís | MA | ANTARES

Mauri Schneider
São José | SC
ANTARES

São José | SC | ALPHA

Uberaba | MG | ANTARES

Uberaba | MG
ANTARES

Fortaleza | CE | DELTA RED

Belém | PA
DELTA RED

Campina Grande | PB | ALPHA

Fortaleza | CE | ANTARES

Natal | RN
DELTA RED

Fortaleza | CE | ANTARES

Nova Petrópolis | RS
OMNI-CYCLE

ANTARES

Maria Thereza Crescimani Silva e Maria Valdenizia Sombra
João Domingos da Silva
Queiroz

Marli Teresinha da Silva Pedreira Marlos Gonçalves Pontes

São Paulo | SP | ANTARES

Fortaleza | CE | ANTARES

Porto Alegre | RS
DELTA RED

São Paulo | SP
OMNI-CYCLE

Maurício Shiroma

Miguel Alves Batista

Miguel Guedes Filho

Moacir Gonçalves de Sousa

Campo Grande | MS
DELTA RED

Natal | RN
DELTA RED

Caicó | RN
DELTA RED

Castanhal | PA
DELTA RED

100 cheques de bonificação na Dinastia.
DTKS NEWS . FEVEREIRO 2016
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Lairton Trindade Queiroz

Moacyr Gonçalves de Souza Jr e
Erica Hellen Morais Ottoboni

Modesto Brock

Nara Cristina Urnau Hanauer

Narciso Carmo de Arruda

Nildo Chiamulera

Nilton Machado Serra

Odilmo José Marasca e
Juscilene Ferreira de Lima

Olegário Pinheiro de Souza e
Maria Amélia da S. C. Souza

Olívio Von Muhlen e
Rosa da Silva dos Santos

Oulinalva Maria Camilo de
Cerqueira Santos

Patrícia Nunes Loureiro e
Diego Loureiro Ribas

Paulo Cezar de Oliveira Ramos

Paulo Eugênio Klidzio

Campo Grande | MS | ANTARES

Florianópolis | SC
OMNI-CYCLE

Paulo Roberto Andrade de
Freitas e Célia T. R. Santos

Pedro Marques da Silva e
Marta Regina da Silva

Ricardo Parckert e Roseli Vogel

Rildo Sidenei de Oliveira

RENDA RESIDUAL

Recife | PE | DELTA RED

São Luís | MA
DELTA RED

Campo Grande | MS
DELTA RED

Primavera do Leste | MT | DELTA RED

Caxias do Sul | RS
ANTARES

Uberaba | MG | ANTARES

Santa Cruz do Sul | RS
DELTA RED

Corumbá | MS
ANTARES

Chapecó | SC
ANTARES

Iporã do Oeste | SC | DELTA RED

São Leopoldo | RS | ANTARES

Serrinha | BA | ANTARES

Cuiabá | MT | DELTA RED

Rivania Maria Armond Maximo e Roberto Araujo Pereira Filho
Uberaba | MG
Joaquim Maximo Filho

Rodrigo Hendler Becker

G. Valadares | MG | ANTARES

ANTARES

Rodrigo Paim Silverio e
Priscila José da Silva

Ronaldo de Castro e
Maria Cristina Vasques de Castro

Ronaldo Marcon de Siqueira e
Elisiane Cavalheiro Antunes

Ronei Vogel

Vacaria | RS | DELTA RED

Venâncio Aires | RS
ANTARES

Rosa da Silva dos Santos Von
Muhlen e Olívio Von Muhlen

Roseli Vogel

Sandro dos Santos Ferreira e
Alexandra Cattani Petenon

Sandro Roberto Machado

Sebastião Francisco da Silva

Iporã do Oeste | SC | ANTARES

Venâncio Aires | RS
DELTA RED

Sergio Bueno da Silva e
Nara Cristina Urnau Hanauer

Sergio da Silva Ferreira e
Liliane Monasterio da Silva

Sergio Murilo Pereira e
Maria Adriana Koerich Pereira

Severino Valentim Sobrinho

Sidney da Silva Pinto

Venâncio Aires | RS
ALPHA

Rodrigo Oliveira Duarte
Fortaleza | CE
ANTARES

Caxias do Sul | RS | ALPHA
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Salvador | BA
ANTARES

Porto Alegre | RS | ANTARES

Ribas do Rio Pardo | MS | DELTA RED

Uberaba | MG | ANTARES

Campo Grande | MS | ANTARES

Florianópolis | SC | DELTA RED

Caxias do Sul | RS
ANTARES

Campina Grande | PB
OMNI-CYCLE

Gravataí | RS
OMNI-CYCLE

Campinas | SP
ANTARES

Camboriú | SC
DELTA RED
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Silso Rodrigues Tomaz e
Solange Gonçalves Tomaz

Silvio Mitiyuki Niama
São José dos Campos | SP
ANTARES

Solange de Fátima Dias

Sônia de Fátima Alvares Moura

Sueli Amaral Silva Bueno

Vila Velha | ES | ANTARES

Suzana Amaral Bolinelli

Taise Braz Fernandes

Tatiane Dall Agnol dos Santos

Teresinha Irene Urnau

Tiago Augusto M. de Souza e
Wiliane Taise O. F. M. de Souza

Vacaria | RS
ANTARES

Unírio Tadeu de Vargas e
Vitória da Rocha Vargas

Valcir Rubert

Campo Grande | MS | OMNI-CYCLE

Santa Cruz do Sul | RS
ANTARES

Vanderlei Rower

Vera Barbosa Duarte

Iraceminha | SC
DELTA RED

Curitiba | PR
ANTARES

Caxias do Sul | RS
ANTARES

Valdemir Severo
Cuiabá | MT
ANTARES

Vera dos Santos Wallerius
e Genésio Miguel Wallerius
Caxias do Sul | RS | ANTARES

Rondonópolis | MT
ANTARES

Caxias do Sul | RS
DELTA RED

Goiânia | GO
ANTARES

Jandira | SP | DELTA RED

Valéria Junqueira e
Vera Lúcia Junqueira

Vandelval Ortiz e
Ivanilza Oliveira

Vera Lúcia Junqueira e
Valéria Junqueira

Vilson Blank

Sapucaia do Sul | RS | ANTARES

Esteio | RS | ANTARES

Cuiabá | MT | DELTA RED

Rondonópolis | MT
OMNI-CYCLE

Wilson da Silva Felisberto
Palhoça | SC
OMNI-CYCLE

Conheça os Dinastas que já atingiram mais
de 100 cheques de bonificação na Dinastia.

R$ 42.000.000,

00

em bonificações.

VOCÊ TAMBÉM PODE!
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Taguatinga | DF
ANTARES

Florianópolis | SC
DELTA RED

JOEL
PLETSCH
RENDA RESIDUAL

OMNI-CYCLE
NOVO HAMBURGO - RS

100 CHEQUES CONSECUTIVOS QUALIFICADO A OMNI-CYCLE

R$ 900.000,

00

EM BONIFICAÇÕES

34

INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS
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RENDA RESIDUAL

Olá Dinastas e futuros associados! É com enorme gratidão que venho compartilhar um pouco da mudança positiva que a Dinastia trouxe para minha
vida. Conheci a empresa com 20 anos de idade, trabalhando como técnico
em eletrônica com um salário de R$650,00 mensais em dezembro de 2005.
Quando assisti a apresentação pela primeira vez fiquei muito impressionado
com o que vi, pois nem sabia o que era marketing de rede. Considerei uma
OBRIGAÇÃO fazer o negócio, pois estava insatisfeito com minha situação
na época e querendo uma oportunidade. Bastou uma análise simples para
perceber que nada se compara a nossa proposta, pois investimos um valor
muito baixo para ter um pacote de benefícios essenciais para nossa família,
podendo trabalhar apenas nas horas vagas. Nesse momento de instabilidade econômica em nosso país, quem não precisa de segurança financeira,
planejamento e renda extra? Quem não precisa de educação financeira ao
invés do consumismo absurdo de produtos supérfluos? Nós temos o melhor
sistema de bonificação disponível no mercado, com 20 anos de experiência,
transparência, ética e responsabilidade.
Comecei o trabalho como todos os associados, sem conhecimento e sem
resultado. Isso fez com que eu buscasse muita informação de todas as formas
possíveis, seja com a linha ascendente, Esdins, treinamentos, DTKS, áudios
e internet. Trabalhando muito, errando, aprendendo e melhorando, cheguei
a Antares em 10 meses e a AINSF Delta Red em 11 meses. No primeiro mês
associei apenas 1 associado, em três meses eram 16, em meio ano estava com
24 pessoas e com um ano de trabalho nossa rede tinha 149 associados. Fiz
questão de colocar esses números para mostrar que não existe mágica na
nossa proposta. Claro que não fui nenhum recordista na empresa e nunca
me preocupei com isso, mas o que quero deixar claro é a consistência no
trabalho, o fato de fazer o necessário dia após dia. Continuando nossa
missão de levar segurança e independência financeira para os lares brasileiros, atingimos a qualificação de Omni-Cycle em 1 ano e 8 meses, com
413 associados em agosto de 2007.
No dia 25 de setembro de 2007 recebi meu primeiro cheque de Omni-Cycle
no valor de R$ 6.399,08, já descontado o imposto de renda na fonte. Mantive minha qualificação por todo esse período, completando 100 meses no
final de 2015 e no dia 25 de dezembro de 2015, recebi o centésimo cheque
de Omni-Cycle, totalizando o valor de R$ 900.000,00 recebidos desde a
qualificação.
Com essa renda residual sólida e real, eu e minha esposa, que ainda não
tínhamos andado de avião antes de 2008, agora já viajamos por todo o país.
Quando me associei, nem bicicleta tinha e hoje temos uma caminhonete
zero km segura e confortável. Também adquirimos uma excelente casa com
300m² em um bairro nobre da cidade. Com 30 anos de idade, a Dinastia
me possibilitou inúmeras conquistas e agora estou curtindo mais uma: ser
PAI! Nossa princesa Cristhal nasceu no dia 25 de janeiro de 2016 e passou
a ser meu maior motivo para continuar levando essa oportunidade para o
maior número de pessoas.
Agradeço a Deus por ter me dado saúde e coragem de iniciar essa caminhada, a minha esposa por estar sempre ao meu lado, à minha linha ascendente
e descendente pela confiança depositada, à toda equipe da Dinastia e ao
nosso diretor geral, Dilso Santos, pela postura e competência ao conduzir
nossa empresa por esses 20 anos, desde julho de 1995.
Antes de conhecer a Dinastia não imaginava que poderia realizar tudo o
que fiz até agora. Hoje em dia não consigo e nem quero imaginar como seria
minha vida sem a Dinastia. Há 10 anos começamos um trabalho do zero e
estamos colhendo os belos frutos até hoje. Não temos absolutamente nada
de diferente, o que quer dizer que você também pode chegar nesses ou até
melhores resultados. O ano de 2016 será um divisor de águas na história da
nossa empresa. Muitos associados irão crescer e se qualificar. Você pode e
deve ser o próximo! Acredite e faça a sua parte!
Grande abraço e sucesso a todos!

DTKS REGIONAL
Para facilitar sua programação e promoção junto aos Associados de sua região,
publicamos nossa agenda de programação dos eventos

DTKS Regionais de Julho a Agosto de 2016.

Os convites para participação nos eventos estarão à disposição
com as lideranças em sua região.

03 São Paulo (SP)
julho
2016

15h às 22h

Auditório Elis Regina - Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1209 Santana

10 Florianópolis (SC)
julho
2016

15h às 22h

Centro Sul
Av. Gustavo Richard S/N
Baía Sul - Centro

17 Fortaleza (CE)
julho
2016

15h às 22h

Hotel Praia Centro (Fábrica de
Negócios)
Av. Monsenhor Tabosa, 740
Praia de Iracema

23 João Pessoa (PB)
15h às 22h

julho
2016

Tropical Tambaú Hotel
Av. Almirante Tamandaré, 229
Tambaú

24 Porto Alegre (RS)
15h às 23h

julho
2016

Centro de Eventos Fiergs
Teatro do Sesi
Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi

31 Cuiabá (MT)
julho
2016

15h às 22h

Centro de Evento Pantanal
Av. Bernardo Antônio de Oliveira Neto
S/N - Jardim Santa Marta

06 Uberaba (MG)

agosto
2016

15h às 22h

Fiemg – Teatro Sesiminas
Praça Frei Eugênio 231 - São Benedito

07 Campo Grande (MS)

agosto
2016

15h às 22h

Jandaia Hotel
Rua Barão do Rio Branco, 1271 - Centro

13 Belém (PA)

agosto
2016

15h às 22h

Hotel Sagres
Av. Gov. José Malcher, 2927 - São Braz

14 Porto Velho (RO)

agosto
2016

15h às 22h

Colégio Classe A
Rua Tutoia 3340 (Entrada pela
Av. Campos Sales) - Eletronorte

21 Curitiba (PR)
15h às 22h

agosto
2016

PUC - PR
Auditório Gregor Mendel
Térreo - Bloco Verde
Rua Imaculada Conceição, 1155
Prado Velho

