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MOÇÃO DE LOUVOR
Câmara Municipal de
VÁRZEA GRANDE (MT)

No dia 21/11/2016, a Dinastia Soluções Financeiras,
representada pelo nosso Associado Duplo Omni-Cycle
Sr. Gi l ma r Dia s, recebeu MOÇÃO DE LOU VOR ,
reconhecimento esse conferido pelo Sr. Vereador Claido
Ferrinho em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores
de Várzea Grande.
Esta Honraria foi concedida à Dinastia pelos relevantes
serviços prestados à comunidade várzea-grandense,
como forma de incentivo para que mais pessoas invistam
e acreditem no potencial econômico e financeiro do
município.
Em nome de todos os Associados Dinastia, agradecemos ao
Vereador Sr. Claido Celestino Batista Ferrinho, assim como
aos demais Vereadores da Câmara Municipal de Várzea
Grande, 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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EDITORIAL

Motivadores motivam.
Líderes inspiram.

Para que alguém siga você, para que você possa liderar, as pessoas precisam saber e acreditar que você sabe e acredita no que está
fazendo, que você estudou e acredita nos princípios e valores que
sempre defendeu. É aqui que entra o principal atributo de um Líder.
Empreender todo o seu conhecimento, que gere o entusiasmo necessário para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Não estou
falando do entusiasmo ignorante, que somente ocorre pelo “efeito
manada”, onde as pessoas seguem uma liderança contaminada, sem
perceber que na verdade estão sendo manipuladas por interesses
individuais, em detrimento do interesse coletivo.
Muito mais do que ser otimista e positivo, ter entusiasmo significa conhecer profundamente o caminho a ser seguido e acreditar
na própria capacidade de fazer as coisas acontecerem, estabelecer
metas e as estratégias corretas para ir atingindo objetivos durante
esta caminhada, aplicando o conhecimento adquirido. Este tipo de
entusiasmo é um verdadeiro milagre, que transcende, que irradia,
que contagia outras pessoas. O entusiasmado entusiasma outras
pessoas. Somente agindo sempre com entusiasmo você poderá liderar seus Associados, estar comprometido com eles. Todo mundo
quer seguir uma pessoa comprometida com aquilo que faz. Pessoas
comprometidas com o que fazem atraem outras como ímãs. Quando
entram em uma sala, é como se luzes se acendessem. Seus Associados
querem sentir este mesmo entusiasmo e dedicação, mas eles precisam
ver isto em você primeiro. Seja um exemplo de comprometimento,
para que as pessoas queiram te seguir naturalmente. Como Líder,
você não faz o que quer fazer. Você faz o que precisa ser feito. Seus
Associados precisam ver você, ouvir você, conhecer você. Você não
poderá liderar pelo exemplo se eles não podem ver seu exemplo. Será
necessário construir um histórico que transmita CREDIBILIDADE.
Quem tem credibilidade tem crédito. Quem vive com crédito vive
com credibilidade. Quem vive em débito, vive em debilidade.
Como Líder em seu negócio Dinastia, sua credibilidade virá ao
você dar aos seus Associados o melhor de si. Virá de você fazer por
eles muito mais do que eles esperam que você faça. Surpreenda sempre seus Associados e você terá com eles uma eterna credibilidade.
E isto é imperativo em um Líder. Não adianta ter construído um
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histórico de credibilidade durante longos anos se, ao primeiro sinal
de dificuldade, você romper com aquilo que acreditava. Como vai
liderar pessoas em uma nova empreitada, se você mesmo não sabe
para onde está indo. Como um líder estabeleça metas em todas as
áreas de sua vida e tenha uma estratégia para construir um caminho
sólido. O denominador comum entre todas as pessoas de sucesso
é a estrita observância de uma fórmula de sucesso comprovado. A
fórmula é simples. Ter compromisso, atitude e liderança. Colocar
esta fórmula em prática requer vontade. Lembre-se de que, se você
não fizer desta maneira, poderá fazer todo o resto certo e ainda
assim fracassar. Resultados passados ficam na história, são fatos,
porém a manutenção de sua credibilidade no futuro dependerá de
suas ações no presente. Um grande Líder jamais pode permitir que
seus Associados pensem que eles estão trabalhando apenas para
ajudá-lo a ganhar muito dinheiro. Neste país os maus exemplos
ainda proliferam assustadoramente. E é justamente por isto que
as pessoas tendem a admirar ainda mais alguém que está tentando
fazer as coisas de maneira correta. Se você conquistar a confiança e
o respeito de seus Associados, eles irão retribuir com uma lealdade
e devoção que dinheiro nenhum neste mundo poderia comprar.
Por outro lado, se você permitir que eles pensem que você não tem
princípios ou escrúpulos, nada fará com que eles se esforcem dando
o melhor de si. Antes de se tornar um grande líder, você terá que se
tornar uma grande pessoa. Seus Associados não aceitarão você como
seu líder apenas pela sua condição de linha ascendente. Como um
líder, você será sempre avaliado primeiro pela pessoa que é, depois
pela posição que ocupa. Se você irá liderar pessoas, elas precisam
saber que você tem algo de valor a oferecer, que você tem princípios de
moral e de ética. Aja sempre colocando estes princípios em primeiro
lugar e descobrirá que seus Associados o seguirão por saberem que
você é o tipo de pessoa que eles têm orgulho de chamar de LÍDER!
Boa sorte a todos.
Dilso J. Santos
Diretor Geral
Dinastia Soluções Financeiras
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SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Serviços
e
Benefícios
Dinastia
Como apresentar a proposta e obter excelentes resultados.
É POSSÍVEL OBTER GRANDES RENDAS COM A DINASTIA.
Para que isto se torne possível o Associado Dinastia precisa ter um
espírito EMPREENDEDOR, focando em suas metas pessoais e constituindo em sua própria consciência, quais os resultados financeiros
que irá atingir com seu trabalho no dia a dia. É fácil perceber que
não existe milagre. O segredo é conhecer bem o funcionamento de
cada um dos serviços e benefícios disponibilizados pela Dinastia,
demonstrar com segurança a qualidade destes serviços e aplicar as
estratégias de produção, que permitirão gerar ótimos resultados
financeiros com a produção mensal de sua rede.
Todo processo de apresentação do plano requer ATENÇÃO,
DEDICAÇÃO E PACIÊNCIA. A pressa é o maior erro que um Associado Dinastia pode cometer. Sabe por quê? Devido ao elevado
número de serviços e benefícios que disponibilizamos, é impossível
apresentar o plano “rapidinho”, ao estilo fast-food. Não rola! Claro
que você não precisa ser o estilo “preguiça” também. Saber dosar o
tempo é o segredo para uma apresentação de sucesso!
Caso você esteja adotando uma dessas práticas, reveja as suas
apresentações imediatamente, pois para você ter resultados exce-

lentes e aumentar a confiança e a credibilidade do prospectado pela
proposta, você precisa apresentar com detalhes todos os serviços e
benefícios que disponibilizamos.
Agora, você deve estar pensando: “Mas como vou apresentar em
detalhes os serviços e benefícios que a Dinastia oferece?”.
Nessa edição da revista DTKS News, nós trouxemos para você as
principais vantagens dos serviços e benefícios que oferecemos, bem
como, quais seriam as principais perguntas que elevam as chances
de obter sucesso no processo de apresentação.
Porém, antes de detalharmos os serviços e benefícios que oferecemos você precisa tomar o conhecimento de um detalhe importantíssimo nesse processo inicial: CONHEÇA AS NECESSIDADES
DO PROSPECTADO!
Procure saber quais são as suas aflições, os seus medos, as angústias, as dificuldades, as suas ambições, os seus desejos e os seus
sonhos. Escute-o muito bem, para que a partir daí você o envolva
com os detalhes dos serviços e benefícios que oferecemos.
Veja abaixo, alguns detalhes importantíssimos de cada SERVIÇO
e BENEFÍCIO que oferecemos:

1 – SEGURO DE VIDA:

2 – SEGURO DE VIDA: IPTA

Esta cobertura tem por objetivo o pagamento de uma indenização aos beneficiários na hipótese de morte do segurado, respeitadas
as condições gerais do seguro, garantindo, assim, a PROTEÇÃO
FINANCEIRA dos beneficiários designados. O valor da indenização, em caso de falecimento do segurado, não entra em inventário,
evitando todas as burocracias que esse processo (inventário) gera
para toda a família, uma vez que a indenização é realizada com base
na designação dos beneficiários feita pelo segurado. Lembrando
que o segurado poderá realizar alterações, inclusões ou exclusões
de beneficiários a qualquer tempo, mediante solicitação por escrito.
Não havendo indicação de beneficiários, ou na falta destes, serão
considerados como tal aqueles indicados por lei. Mais detalhes sobre a designação de beneficiários, consulte a Cartilha do Segurado
Dinastia na página 34, item 09.

Esta cobertura tem por objetivo garantir o pagamento de
uma indenização ao próprio segurado na hipótese de Invalidez
Permanente Total ou Parcial por Acidente, relativa à perda, ou à
impotência funcional definitiva, total ou parcial de membro ou
órgão por lesão física, conforme tabela para cálculo da indenização,
causada por acidente pessoal coberto, ocorrida durante a vigência
da apólice, respeitadas as condições gerais do seguro. A invalidez
somente será considerada permanente quando, após a conclusão
do tratamento, e desde que esgotados os recursos terapêuticos
disponíveis para recuperação, for verificada a existência de invalidez permanente quando da alta médica definitiva. Mais detalhes
sobre essa cobertura consulte a Cartilha do Segurado Dinastia, nas
páginas 6, 7 e 8, bem como, nas páginas 13 a 18.

(Morte Natural ou Acidental)

PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A - Você possui proteção financeira? Qual?
B - 		 Caso aconteça algo contigo (problema de saúde ou acidente)
e você venha a faltar, como que as pessoas que dependem
de você ficariam?
C - 		Você é casado(a)? Há quanto tempo? Ambos trabalham em
casa? Como que o seu cônjuge ficaria hoje se você viesse a
faltar?
D - Você possui filhos? Quantos? Qual a idade? Eles estudam?
E - 		Com certeza você os ama muito e pensando nisso, caso
você venha a faltar, você parou para pensar como será o
futuro deles?
F - 		A sua família está protegida financeiramente falando?
Quais são os tipos de proteção financeira que você está
proporcionando aos que tanto ama?
G - Tem ideia de quanto custaria para contratar essa proteção
financeira no mercado?
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(Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente)

PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A - Você já sofreu algum acidente grave? Se sim, qual foi o
seu sentimento durante e depois do acidente? Você estava
protegido na época?
B - 		 Caso você não tenha sofrido um acidente grave, tem receio
de fazer as suas atividades diárias em virtude de não ter
uma proteção financeira?
C - 		Caso você fique com alguma limitação física em decorrência de um acidente, sabia que existe uma proteção
financeira para cada parte de seu corpo?
D - Sabemos que você jamais vai querer receber essa indenização, porém, todos nós estamos expostos a isso diariamente.
Diante disso, para você, estar protegido financeiramente
lhe deixaria mais tranquilo e seguro para executar as suas
atividades do dia a dia?
E - 		 Tem ideia de quanto custaria para contratar essa proteção
financeira no mercado?
INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Este benefício garante todo o apoio que sua família precisa
em um momento difícil. Em caso de falecimento do segurado por
causas naturais ou acidentais, respeitando as condições gerais da
apólice, a família deverá optar entre o reembolso das despesas do
funeral, limitado a R$5.000,00 ou os serviços para realização do
funeral prestados diretamente pela Assistência Funeral, que designará uma empresa especializada na execução dessa atividade,
respeitando as regras de utilização estabelecidas nas condições
gerais da apólice. Mais informações na Cartilha do Segurado, nas
páginas 8 e 18 a 22.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A – Você paga por algum plano funerário?
B – Caso você venha a faltar, a sua família tem condições o suficiente para arcar com todos os custos do seu sepultamento?
C – Além da dor da perda, você ainda pretende deixar a dor
financeira para os seus familiares?
D – Os seus familiares têm condições financeiras de bancar o
seu funeral, sem que tenham que tirar o dinheiro do pão
de cada dia?

4 4.1– –ASSISTÊNCIA
PESSOAL
Assistência Residencial

– Contemplam os serviços de
chaveiro, eletricista, limpeza, segurança e vigilância, serviços domésticos provisórios no imóvel do segurado e encanador, respeitando as
regras de utilização estabelecidas nas condições gerais da apólice.
Mais informações na Cartilha do Segurado, nas páginas 22, 23 e 24.
4.2 – Faz Tudo – Este serviço contempla: instalação e fixação
de prateleiras, quadros e cortinas, instalação de olho mágico, movimentação de móveis, fixação de antenas, lubrificação de fechaduras
e dobradiças e troca de tomada e soquetes de luz, respeitando as regras de utilização estabelecidas nas condições gerais da apólice. Para
Mais informações na Cartilha do Segurado, nas páginas 24 e 25.
4.3 – Assistência a Filhos – Nessa assistência, o segurado terá
direito a Baby Sitter em caso de segurado hospitalizado, transporte
escolar, remoção médica e aula particular para reforço, respeitando
as regras de utilização estabelecidas nas condições gerais da apólice.
Mais informações na Cartilha do Segurado, nas 25 e 26.
4.4 – Segunda Opinião Médica Internacional – É um serviço
de consultoria médica, destinado a pacientes previamente diagnosticados, que possibilita um rápido e eficaz acesso a opiniões de
profissionais médicos altamente qualificados, com especialização
no tipo de enfermidade apresentada. Assim, é possível que seja
emitido um parecer sobre o diagnóstico e o plano de tratamento,
sem que o paciente saia do local de origem, respeitando as regras
de utilização estabelecidas nas condições gerais da apólice. Mais
informações na Cartilha do Segurado, nas páginas 26, 27 e 28.
4.5 – Apoio Psicológico – Pós Sinistro – O intuito desse
serviço é orientar o segurado, em caso de invalidez permanente,
ou a família, em casos de óbito do segurado, e ajudá-los no restabelecimento do equilíbrio emocional. Mais informações na Cartilha
do Segurado, nas páginas 28 e 29.
4.6 – Assistência Nutricionista – Através de ligação telefônica,
os segurados poderão ter acesso a um atendimento com uma nutricionista, que poderá orientar sobre: Programa personalizado de
informações nutricionais, saúde e bem-estar nas diferentes fases da
vida, nutrição e controle de peso, orientação sobre alimentos para
cardápios especiais, alimentação saudável, nutrição preventiva,
receitas e técnicas culinárias, estética e beleza. Mais informações
na Cartilha do Segurado, nas páginas 29 e 30.
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4.7 – Personal Fitness – Esse serviço tem por objetivo orientar
o segurado e tirar dúvidas via telefone sobre programas de atividades físicas, tanto para iniciantes, como para praticantes, assim
como incentivar a prática consciente de exercícios e adequá-los a
rotina do beneficiário. Mais informações na Cartilha do Segurado,
nas páginas 31 e 32.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

3 – SEGURO FUNERAL

A - Você já precisou de alguns desses serviços?
B - Você gostaria de ter acesso a esses serviços? Se sim, qual
deles mais lhe atrai?
C - Quanto que você pagaria por mês para ter acesso a
apenas esses serviços de Assistência Pessoal?

5 – SEGURO CESTA BÁSICA

Esta cobertura garante aos beneficiários o pagamento de um
capital adicional de R$2.000,00 (dois mil reais) à cobertura de
morte para a compra de alimentos e produtos de limpeza / higiene.
Mais informações na Cartilha do Segurado, na página 6, item 4.3.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A - Você já parou para pensar, como que a sua família vai
se manter caso você venha a faltar?
B - A saúde e o bem-estar dos seus familiares é algo importante para você?
C - Manter a qualidade de vida das pessoas que você ama,
representa algo em sua vida?
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6 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

A Dinastia disponibiliza ao Associado, diversos conteúdos exclusivos e de grande valia que
possibilitarão a melhora no padrão e na qualidade de vida de sua família. Estamos falando de
Educação Financeira com Planejamento Financeiro. As informações são periodicamente disponibilizadas aos Associados, por meio de treinamentos (DTKS Regionais), informativos Oficiais
da Dinastia (Revista DTKS News), internet (Hotsite de Educação Financeira com mais de 100
artigos sobre diversos temas da área) e materiais de divulgação desenvolvidos oficialmente
pela Dinastia. Além disso, a Dinastia oferece aos Associados a oportunidade de planejar-se
financeiramente para o futuro e participar dos Planos de Previdência Privada (PGBL e VGBL),
através de produtos especialmente desenvolvidos para este fim, criados e administrados por
seguradoras conceituadas no mercado, sendo a sua contratação OPCIONAL (não estão inclusos
na mensalidade de associação), devendo ser contratados à parte.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A – Como está a administração de sua vida financeira?
B – Quais as suas estratégias pessoais na busca por uma melhor qualidade de vida?
C – Seu planejamento financeiro está consolidando a base para a estabilidade econômica
de sua família?
D – Você controla sua situação financeira ou sua situação financeira controla você?
E – Quando foi o último dia que você parou e pensou em seu futuro financeiro?

7 – SOS DENTAL

Trata-se de um serviço de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24 horas, que
se destina aos atendimentos específicos de URGÊNCIA odontológica, no domicílio do Associado
ou em consultórios conveniados, cujo atendimento e agendamento pode ser realizado através do
telefone 0800-282-6828 (Ligações originadas de telefone fixo). Mais informações a respeito desse
serviço consulte o folder explicativo disponibilizado pela Dinastia, o conteúdo disponível no site
www.dinastiarede.com.br (Área de Associados) ou a Revista DTKS News nº 52 páginas 4 e 5.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A–
B–
C–
D–

Você gosta de sentir dor? E se essa dor for de madrugada?
Você já foi pego de surpresa por uma dor de dente?
Em caso de emergência, o seu dentista trabalha 24 horas?
Quanto seria o custo, para um atendimento odontológico
emergencial 24 horas?

8 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA – ePharma

Possibilita a obtenção de descontos na compra de medicamentos, que vão de 15% a 60%,
previstos em uma lista preferencial de medicamentos, em farmácias previamente conveniadas.
O acesso a esse serviço é através do cartão de identificação encaminhado pela ePharma ao
Associados, durante o Período de Associação Provisória.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A – Caso você precise usar algum tipo de medicamento, seria interessante pagar menos
quando você for comprá-lo?
B – Você sabia que ao realizar a compra de medicamentos e usar os descontos que a
ePharma oferece, os medicamentos que você adquirir são de confiança e controlados
para garantir que você compre um produto de qualidade?
C – Em alguns lugares, infelizmente temos observado a venda de medicamentos falsificados. Você colocaria em risco a saúde de sua família, adquirindo medicamentos sem
conhecer a sua procedência?
D – Você sabia que a ePharma possui uma ampla rede de farmácias credenciadas em todo
Brasil?
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INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

9 – CONCIERGE ASSISTÊNCIA
NUTRICIONAL – ePharma

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Serviço de atendimento telefônico receptivo, em funcionamento das 8h
às 18h, em dias úteis, que acolhe demandas, disponibiliza informações e
esclarece dúvidas nutricionais. Tem como objetivo a orientação nutricional,
com as seguintes características: identificar o perfil nutricional dos usuários;
fornecer subsídios para o restabelecimento de hábitos alimentares compatíveis
com o perfil nutricional; orientar na escolha para aquisição de alimentos. Mais
informações, através do site www.dinastiarede.com.br (Área de Associados)
ou através da Revista DTKS NEWS nº 49, páginas 18 e 19.

PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS
PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A – Quer ter uma vida mais saudável e com a orientação de um profissional altamente capacitado?
B – Você sabe como se alimentar corretamente?
C – Você possui alguma intolerância alimentar? Se sim, sabe contornar
essa situação?
D – Você já teve a experiência de receber uma orientação personalizada,
sem ter que se deslocar até um consultório?

10 – CONCIERGE ASSISTÊNCIA
ANTI-ESTRESSE – ePharma
Serviço de atendimento telefônico receptivo, em funcionamento das 8h às
18h, em dias úteis, com serviço de orientação preventiva focada principalmente, na atenção ao controle do estresse e seus condicionantes e que envolvam a
postura, o comportamento no ambiente coletivo e o autoatendimento. Mais
informações, através do site www.dinastiarede.com.br (Área de Associados)
ou através da Revista DTKS NEWS nº 49, páginas 18 e 19.
PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER REALIZADAS PARA
APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A – Você tem perdido o controle de seu humor facilmente?
B – O seu dia a dia tem lhe deixado fadigado?
C – Está desanimado e sem vontade de fazer mais nada, quando pode
usar o seu tempo e aproveitar com algum lazer?
D – Tem comido em excesso e
dormido mal?
E – Gostaria de receber orientações de psicólogos sem
a necessidade de ir até um
consultório médico?
F – Quanto vale o seu bem-estar e a sua tranquilidade?
Qualidade de vida para
você é algo importante?
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11 - CONCIERGE
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA –
ePharma
Serviço de atendimento telefônico receptivo, em
funcionamento das 8h às 18h, em dias úteis, baseado nos
conceitos de Assistência e Atenção Farmacêutica, que
têm como objetivo o uso adequado de medicamentos.
Destinado aos usuários de medicamentos visa facilitar
a interação com o profissional farmacêutico. Mais
informações, através do site www.dinastiarede.com.
br (Área de Associados) ou através da Revista DTKS
NEWS nº 49, páginas 18 e 19.

PRINCIPAIS PERGUNTAS QUE PODEM SER
REALIZADAS PARA APRESENTAR ESSE BENEFÍCIO:

A – Você sabia que a automedicação pode agravar
o problema?
B – Saber a finalidade dos medicamentos que lhe
foram receitados é algo que lhe interessa?
C – Conhecer as contraindicações e as reações
dos medicamentos de uso periódico são de
fundamental importância?
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DINASTIA OFFICE

OBJETIVOS PARA A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO DINASTIA OFFICE
1. Agilizar o processo de associação e de crescimento natural de sua rede.
2. Incentivar efetivamente o desenvolvimento da Lateralidade.
3. Aumentar a segurança, qualidade e agilidade da análise das Propostas de Associação.
4. Capacitar o desenvolvimento à distância de sua rede, sem descaracterizar a pessoalidade que rege os nossos
métodos de duplicação.
5. Facilitar aos prospectados, acesso on-line a todas as informações sobre os serviços e benefícios da Dinastia,
através de materiais oficiais da empresa, permitindo uma maior segurança do interessado ao efetuar seu cadastramento na Dinastia.
6. Participar dos sorteios previstos no Dinastia Office Premiável.

CONTRATAÇÃO OPCIONAL DO DINASTIA OFFICE PARA ASSOCIADOS
CADASTRADOS A PARTIR DE JANEIRO/2017
As estratégias para que o Associado Dinastia conquiste ótimos resultados financeiros, conforme demonstramos
nas páginas 6 e 7 desta revista, estão diretamente relacionadas a contratação do Dinastia Office, conforme previsto na
Campanha Renda Imediata 2017.
Embora a contratação seja opcional, consideramos que a utilização do nosso sistema de cadastramento on-line será
muito importante para o desenvolvimento de sua Rede Dinastia, principalmente porque facilita a produção de novos
Associados à distância. Para o ano de 2017 estabelecemos o valor de R$ 300,00 para que seja efetuada a contratação deste
sistema, com acesso liberado durante os primeiros 12 meses de associação. O valor, referente à contratação do Dinastia
Office, poderá ser quitado em PARCELA ÚNICA, juntamente com a 1ª mensalidade de Associação ou PARCELADO
juntamente com as cinco primeiras mensalidades de associação, conforme os valores e condições estabelecidas na Tabela
para novas associações, válida desde 1° de Janeiro de 2017 (veja a tabela na página 18 desta revista). Todos os Associados
cadastrados durante o ano de 2017 (Janeiro a Dezembro) terão a cobrança deste valor apenas no primeiro ano de utilização, pois a partir do 2º ano a utilização será liberada gratuitamente.

DINASTIA OFFICE PREMIÁVEL
Para incentivar a contratação e utilização do sistema Dinastia Office estamos incluindo também todos os Associados
que optarem pela contratação do sistema, em sorteios semanais através da Loteria Federal (veja o regulamento nas páginas
12, 13 e 14 desta revista), cuja premiação sorteará semanalmente o valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais), possibilitando
que o Associado ganhador receba em dinheiro, o valor equivalente a 12 mensalidades de Associação à Dinastia.
Somente participarão dos sorteios, os Associados que optarem pelo cadastramento e utilização do Dinastia Office e
que estejam com as mensalidades em dia.
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Com o objetivo de fortalecer cada vez mais os serviços on-line Dinastia Office, lançamos em Novembro de 2016 um novo
recurso para a agilidade no processamento das propostas de novos Associados a Dinastia Soluções Financeiras, cadastradas por
você através do Dinastia Office.
A partir de agora, após a conclusão de um cadastro realizado através do Dinastia Office, o novo Associado cadastrado em sua
rede poderá acessar o Painel de Proponente Dinastia Office, que, além de permitir o acesso aos dados cadastrais, poderá também
acompanhar o status do trâmite operacional da proposta, especialmente para que todos os passos necessários do cadastramento
sejam formalizados e realizados corretamente.
Com a implantação desta funcionalidade, o novo Associado deverá fazer a impressão dos formulários, preencher, assinar e
providenciar o envio eletrônico das imagens digitalizadas dos formulários (proposta de associação e formulários do seguro),
o que irá agilizar a análise e aceitação da proposta de associação à Dinastia. Além disso, após finalizados estes procedimentos,
deverá obrigatoriamente enviar estes formulários pelo correio, através do envelope de porte-pago, disponibilizado pela Dinastia.
Veja abaixo as duas opções de como o seu Proponente poderá enviar:

OPÇÃO 1 – Através do botão ENVIO DE DOCUMENTOS via Painel Dinastia Office do Proponente.
(Essa opção você poderá utilizá-la via Desktop).
Utilizando um computador normal (Desktop) e um scanner de mesa, ele escaneará todos os documentos, acessará o seu
Painel Dinastia Office (www.dinastiaoffice.com.br/proponente) e, clicando no Botão ENVIO DE DOCUMENTOS, o sistema
permitirá selecionar no computador os documentos escaneados, para enviá-los automaticamente para a Dinastia.

OPÇÃO 2 – Utilizando o aplicativo para celular Cam Scanner
(Disponível para Android, iOS e Windows Phone).
O proponente poderá utilizar o aplicativo para celular Cam Scanner, para capturar as imagens de todos os documentos,
que por sua vez, dará a opção de COMPARTILHAR / ENVIAR para a Dinastia no e-mail: envio@deltared.com.br.
Para facilitar o entendimento de como funciona operacionalmente este aplicativo, publicamos links com informações do
passo a passo, para você aprender como escanear e enviar sua proposta para a Dinastia, utilizando seu celular ou tablet com
sistema Android ou o sistema iOS/Apple.
OBSERVAÇÕES:
- Nas duas opções, não serão aceitas fotos dos formulários, sendo obrigatório o uso do scanner de mesa ou aplicativo de
scanner via celular (Cam Scanner) indicado acima.
- As informações acima estarão disponíveis para o proponente (novo Associado), no Painel Dinastia Office.

IMPORTANTE

Essa opção de envio digitalizada não descarta e nem
substitui o envio das propostas pelo correio, portanto é
IMPRESCINDÍVEL o envio de todos os documentos impressos, preenchidos e assinados, até o 1º dia útil do mês
subsequente ao mês de cadastramento do novo Associado.
O não envio pelo correio acarretará na recusa da proposta
de associação à Dinastia, mesmo que tenha sido enviada
digitalizada. Qualquer dúvida, solicitamos ligar para
o telefone (41) 3223-7822 (Setor Dinastia Office), que
estaremos à sua disposição.
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DINASTIA OFFICE

Envio das Propostas
Dinastia digitalizadas

DINASTIA OFFICE PREMIÁVEL

SERÃO REALIZADOS 4 SORTEIOS MENSAIS NO VALOR DE
R$ 3.000,00 (CADA) LÍQUIDO DE IMPOSTO DE RENDA*.
VALOR DO PRÊMIO EQUIVALENTE A UM ANO DE MENSALIDADE DINASTIA PAGA.
DE ACORDO COM O REGULAMENTO DINASTIA OFFICE PREMIÁVEL, DISPONÍVEL
ATRAVÉS DO SITE WWW.DINASTIAREDE.COM.BR (ÁREA DE ASSOCIADOS)

12

*Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos por Sul América Capitalização SA – SulaCap, CNPJ nº 03.558.096/0001-04 e Processo SUSEP
nº 15414.900875/2013-41. Serão quatro sorteios no mês. Prêmio no valor total de R$ 3.000,00 (cada) líquido de IR. A aprovação deste Título pela
SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas
em vigor. Leia o Regulamento completo no site www.dinastiarede.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Ouvidoria SulAmérica 0800 725 3374

Imagens meramente ilustrativas. Fonte: divulgação Honda
e divulgação BMW. Conforme as regras estabelecidas no
regulamento da premiação.

PRÊMIO SHIGUEMI

Prorrogado para
Associados cadastrados até
DEZEMBRO/2017,
mantendo-se as
mesmas condições
e critérios
estabelecidos no
regulamento
publicado no
site www.
dinastiarede.
com.br
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SOS DENTAL

(JANEIRO A DEZEMBRO/2017)

Desde 01/01/2017 até 31/12/2017 todos os Associados Dinastia (1º e 2º titular) tem acesso ao serviço de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24 horas, administrado pela empresa SOS DENTAL, empresa contratada pela Dinastia para
a implantação e gestão operacional deste novo benefício. Não se trata de um plano odontológico, pois o benefício se destina aos atendimentos específicos de URGÊNCIA odontológica, no domicílio do Associado ou em consultórios conveniados,
cujo atendimento e agendamento poderá ser acionado através de um telefone 0800. Este novo serviço não terá um custo extra incluído nas mensalidades de associação, se caracterizando como mais um dos benefícios disponibilizados aos Associados, cujos critérios de utilização somente são válidos, conforme as informações publicadas nos materiais oficiais da Dinastia.
O Serviço de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência SOS Dental está disponível de Janeiro a Dezembro/2017 e poderá ser
renovado anualmente, cuja informação será comunicada antecipadamente, no mês de Novembro de cada ano, através dos Informativos
Oficiais da Dinastia (DTKS News e site www.dinastiarede.com.br). Estes serviços terão início durante o Período de Associação Provisória,
após ocorrer a efetiva aceitação do Associado na Dinastia, conforme estabelecido no Manual Construindo sua Dinastia 2015, desde que se
mantenha a funcionalidade operacional dos serviços pela SOS Dental e a renovação anual dos mesmos, pela Dinastia.

1

Como funcionam os serviços de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24 horas SOS DENTAL?
A SOS Dental é líder mundial na prestação de serviços de
Assistência de Urgência Odontológica 24 horas, há mais de 10 anos
no mercado, contando com as maiores redes de prestadores de serviços do Brasil, garantindo atendimento de alta qualidade.
A SOS Dental conta com uma preparada e eficiente estrutura organizacional, incluindo cirurgiões dentistas altamente selecionados e
treinados aos atendimentos emergenciais solicitados pelos usuários,
através de consultórios portáteis (modelo Odontocase), apropriados
para o atendimento de urgência odontológica domiciliar e call center
pronto para atender chamadas de todo país, com capacidade para
atendimento de 300.000 ligações/mês. Sistema integrado com call
center, software integrado de gestão, rede de dentistas credenciados
com amplitude atendimento em todas as capitais e maiores cidades
do país. O sistema é acionado pelo usuário através de 0800 (ligações
originadas de telefone fixo), no momento que ocorre o evento. O
atendimento telefônico é feito prioritariamente por um dentista, que
após pré-avaliação tem a opção de direcionar ou não um dentista
ao encontro do usuário. Além da rede móvel de atendimento, é
ofertada ao usuário rede auxiliar de consultórios fixos para usuários
que optem por essa modalidade ou em regiões dos municípios com
cobertura de difícil acesso.
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2

Quais os serviços disponibilizados?

É um serviço pioneiro e único, que consiste em atendimento
móvel de urgência odontológica 24 horas por dia. Une a praticidade,
agilidade e qualidade de atendimento exigida pelo usuário que precisa de um atendimento emergencial, porém, encontra dificuldades
de tempo e deslocamento.
A SOS Dental apresenta um sistema de atendimento completamente testado e com altos índices de aprovação onde o dentista vai ao
paciente no momento que ele mais precisa e soluciona seu problema
sem que o usuário precise parar sua vida ou deixar de trabalhar.
Entende-se como urgência a necessidade imediata de atendimento, porém sem risco iminente de morte.
A execução é realizada por dentista, com consultório odontológico portátil que pode ser transportado em carro ou moto.
Além da cobertura, detalhada, é ofertada ao Associado Dinastia
a possibilidade de falar diretamente com um dentista de plantão
24 horas através de nosso call center, onde o usuário terá acesso,
quando necessário, a uma segunda opinião odontológica, durante
e após a conclusão do evento, tanto com o usuário, quanto com o
dentista e tem como funcionalidade a continuação do atendimento
humanizado feito pelo call center, segurança do usuário e do dentista
e, por fim, medir a satisfação com o atendimento.
INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

SERVIÇOS ePHARMA

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO DOMICILIAR DE
URGÊNCIA 24 HORAS

Quais são os procedimentos cobertos pelos serviços de
Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência
24 horas SOS DENTAL?

Os serviços prestados pela SOS Dental compreendem todos os
que são referentes ao atendimento de urgências odontológicas:
• pulpotomia ou pulpectomia: remoção do nervo dentário;
• drenagem de abscesso intraoral decorrente de causa dentária;
• drenagem de abscesso extraoral decorrente de causa dentária;
• recolocação (cimentação) com cimento provisório de coroas
provisórias;
• recolocação (cimentação) com cimento provisório de coroas
definitivas;
• extração dentária, excluídas de siso ou dentes inclusos;
• coroa provisória anterior em resina autopolimerizável.
• restauração provisória de dentes fraturados;
• restauração provisória de dentes cariados com sintomatologia
de dor;
• tratamento de urgência de doenças periodontais (gengivite ou
periodontite) em fase aguda com dor;
• reposicionamento de urgência de dentes avulsionados;
• controle de hemorragias decorrentes de problemas dentários
ou periodontais;
• suturas, curativos pós-operatórios de cirurgias odontológicas;
• tratamento de urgência de alveolite e curetagem de alvéolo.
Obs: Não se trata de um Plano Odontológico, pois o benefício se
destina aos atendimentos de URGÊNCIA odontológica domiciliar
ou em consultórios conveniados. É importante observar que o
atendimento somente está previsto nos procedimentos acima, que
tem como característica a necessidade de atendimento urgente.
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Onde o Associado Dinastia poderá utilizar os serviços
de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência
24 horas SOS DENTAL?

A SOS DENTAL possui uma REDE de PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, os quais estão localizados nas capitais de todos os
estados do país e nas cidades com maior densidade populacional.
Porém, novos credenciamentos poderão ser efetuados pela SOS
DENTAL, cuja demanda de atendimento na cidade de domicílio
do Associado possua no mínimo 400 beneficiários (Associados
Dinastia) cadastrados para a utilização do serviço. Enquanto não
houver profissionais credenciados na cidade de domicílio do
Associado Dinastia, este poderá utilizar o serviço com o Profissional
Credenciado na cidade mais próxima, que efetivamente já tenha
profissionais credenciados.
No site www.dinastiarede.com.br (Área de Associados), publicaremos relação informando as cidades que já possuem profissionais
cadastrados para o atendimento.
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Quais os atendimentos excluídos dos serviços de atendimento odontológico domiciliar de urgência 24 horas
SOS Dental?

A SOS Dental apresenta procedimento e/ou condições onde
os usuários ficam excluídos do atendimento que se enquadre nas
seguintes situações:
• casos psiquiátricos;
• tratamentos odontológicos em casos de acidente de trabalho;
• tratamentos odontológicos oriundos de acidentes provocados
por esporte de risco como, por exemplo, ultraleve, boxe, entre
outros;
• doenças congênitas;
• doenças periodontais crônicas;
• problemas de ATM (Articulação Têmporo Mandibular);
DTKS NEWS . MARÇO DE 2017

• cirurgias para eliminação de lesões benignas ou malignas
existentes na cavidade oral;
• cirurgias de implante e reimplante osteointegráveis e transplante de unidades dentárias;
• tratamentos ambulatoriais das especialidades: cirurgia oral
maior e menor, periodontia, dentística operatória, ortodontia,
odontopediatria e endodontia;
• cirurgias que exijam hospitalização e/ou anestesia geral.
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Como poderá ser feito o acionamento do serviço pelo
Associado Dinastia?

Para solicitar o atendimento, o Associado Dinastia deverá ligar
para 0800 282 6828 (discagem gratuita), somente de telefone fixo.
O acionamento deve ser feito mediante contato telefônico com a
Central de Assistência, quando o Associado Dinastia deverá descrever o tipo de atendimento que necessita. A Central de Assistência está
apta a realizar os seguintes procedimentos: orientação odontológica
por telefone, identificação da necessidade do usuário, localização
dos especialistas credenciados mais próximos, confirmação de local
para atendimento, encaminhamento do dentista para atendimento
e acompanhamento da realização do trabalho.
A assistência será prestada desde que o local indicado pelo Associado não comprometa ou ponha em risco a segurança e integridade
física dos membros da equipe atendente e que ofereça condições de
acessibilidade para prestação da assistência, podendo a prestadora
de serviços não realizar o atendimento ou encaminhar o usuário
para uma unidade fixa de suporte.
A prestadora de serviços pode realizar uma pré-avaliação por
telefone, que será realizada por profissionais dentistas, e caso o
profissional avalie a necessidade da disponibilização de maior aparato técnico para o atendimento, é facultado o encaminhamento do
Associado para uma unidade fixa de suporte.
Os serviços descritos neste regulamento serão prestados somente
aos Associados Dinastia (1º e 2º titular) e não poderão ser transferidos
a terceiros, podendo a prestadora de serviços solicitar documentação
de identificação com objetivo de comprovar sua veracidade sempre
que se fizer necessário.

Paciente com
dor de dente
aciona o 0800

O dentista vai
ao paciente
e resolve o
problema

0800 aciona o
dentista SOS
Dental

Central de Atendimento 0800-282-6828
Ligações originadas de telefone fixo
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SOS
SOS DENTAL
DENTAL
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EVENTOS PELO BRASIL
DTKS REGIONAL

DTKS REGIONAIS

Nos meses de Novembro e Dezembro de 2016, realizamos 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 descontração e energia positiva,
aliadas a muita informação sobre nosso negócio Dinastia.
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 Março e Abril
de 2017, cujos convites já estão à sua disposição, com as lideranças de sua região. Participe.

SÃO PAULO (SP) 06/11/2016

PORTO VELHO (RO) 13/11/2016

CUIABÁ (MT) 13/11/2016

UBERABA (MG) 19/11/2016

PORTO ALEGRE (RS) 20/11/2016
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DTKS REGIONAL

FORTALEZA (CE) 27/11/2016

CURITIBA (PR) 27/11/2016

JOÃO PESSOA (PB) 03/12/2016

CAMPO GRANDE (MS) 04/12/2016

BELÉM (PA) 10/02/2016
BELÉM (PA) 10/12/2016
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COLUNA COMPORTAMENTO FINANCEIRO

E agora?

A taxa de juros caiu!
Muita calma nessa hora! É o que o brasileiro deve ter no momento de queda de taxa de juros que se iniciou mais fortemente
agora com um corte acentuado de 13,75% para 13% ao ano,
surpreendendo as expectativas e estimativas, não somente de economistas, mas também de especialistas do mercado financeiro.
Com a decisão do Banco Central no início de 2017 o Brasil pode
voltar a retomar o seu crescimento reabrindo as portas para os
investimentos na economia real e na recuperação dos postos de
trabalho perdidos nos últimos dois anos e tão aguardados por
grande parte dos mais de 12 milhões de desempregados do país,
porém para isso é importante que as reformas e ajustes na economia sejam realizados para que este desenvolvimento seja sustentável. Com a queda das taxas de juros os investidores tendem
a tomar mais risco e buscarem investimentos que possam pagar
melhores taxas de retorno do que aquela proporcionada pelo que
o mercado chama de taxa livre de risco, oriunda da aplicação
em títulos públicos, por exemplo. Dessa forma esses recursos
passam a abastecer as empresas que voltam a expandir seus
negócios demandando com isso mão de obra, a construção civil
se estimula gerando novas
oportunidades de trabalho,
o comércio e setor de serviços iniciam um processo de
aquecimento e os bancos retornam a emprestar dinheiro
estimulando novamente
o ciclo econômico que até
então estava bastante estagnado em razão não somente
da crise, mas do alto “preço
do dinheiro”.
Do lado do consumo, as
famílias passam novamente
a tomar crédito para adquirir
não somente produtos, mas
bens duráveis, como também
há uma expectativa de retomada do mercado imobiliário já que
o consumidor poderá financiar seus imóveis a uma taxa de juros
mais baixa, diminuído seu saldo devedor a longo prazo, que na
prática se resume a ter uma dívida menor do que com taxas de
juros mais elevadas.
Com os investimentos a busca por melhores retornos fará com
que as aplicações no mercado de Renda Variável e a busca por
investimentos em ações e fundos mais dinâmicos passem a ser
mais constante, porém é preciso ficar atento, pois ainda há muito
espaço para a Renda Fixa neste ano, já que as taxas de juros reais
(taxa de juros real = taxa nominal – inflação) ainda será bastante
atrativa já que estamos falando de chegar ao fim de 2017 com uma
taxa nominal esperada de 9,75% ao ano, segundo expectativas do
Banco Central, e com uma inflação (IPCA) estimada em 4,8%.
Diante disso teremos uma expectativa de taxas reais próximas
a 5% ao ano, sendo esta ainda bastante elevada para quaisquer
padrões mundiais (por exemplo: no Japão e nos EUA as taxas de
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juros são respectivamente -0,70% e -1,75% ao ano) e por essa razão
tão atraentes para muitos investidores, inclusive internacionais,
que veem no Brasil uma grande oportunidade para aportar seus
recursos sendo por essa razão a importância das devidas reformas. Isso pode ser facilmente constatado em muitas aplicações
como o Tesouro IPCA+2035, que obtiveram em 2016, 48,51%
de rendimento bruto seguido pelo Ibovespa com 38,94%. Já a
Caderneta de Poupança obteve uma rentabilidade real de apenas
2% no ano e em 2015 amargou uma perda de -2,46%.
Para os Dinastas a recomendação é que continuem em 2017
investindo no desenvolvimento de suas redes de negócios e em
sua Educação Financeira e no seu Planejamento Financeiro, pois
a grande vantagem que os associados possuem por fazerem parte
de uma empresa voltada a trazer benefícios e soluções financeiras está não somente em poderem contar com uma segunda
fonte de renda, mas de investirem uma parte dela para a sua
Independência Financeira e de sua família. Somado a isso está o
conteúdo exclusivo disponibilizado em nossas palestras, encontros semanais e treinamentos, onde preparamos cada Dinasta
para que possa se conhecer
melhor como investidor,
com foco na importância
dos Investimentos Mensais
e Frequentes, sem deixar de
lado a Segurança Financeira
das pessoas que ela ama.
Tudo isso demonstra que
assim como em 2016 não há
“o melhor investimento para
2017”, porque investir não é
aplicar no ativo da “moda”.
O que fará a diferença é a
disciplina financeira, pois
para cada objetivo existe um
investimento mais adequado.
Veja o exemplo abaixo:
José começou a investir a partir de seus 30 anos R$1.000
mensais e o fez consistentemente até seus 65 anos, acumulando
cerca de R$3,5 milhões (juros estimados de 0,8% ao mês), ou
seja, ao longo de três décadas e meia aplicou 420 mil reais. Já
João, resolveu procrastinar e iniciar seus investimentos aos 45
anos, porém com um aporte de R$210 mil mais contribuições
ao mês de R$1.000 por mais 210 meses acumulando pouco mais
de R$1,6 milhões.
Nestes casos acima o que fez a diferença foi a Rentabilidade
ou o Tempo?
O Tempo fez toda a diferença no resultado final, pois neste
caso além de ser o maior de todos os mestres é também o grande responsável para que a mágica dos juros compostos possa
trabalhar a seu favor e não o investimento da moda ou aquele
que mais remunera o investidor porque o foco não está somente
na rentabilidade, mas SEMPRE nos seus Objetivos e Projetos de
Vida mais almejados!
INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

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, Agosto e Dezembro de 2017.
Os convites para participação nos eventos estarão à disposição
com as lideranças em sua região.

02

São Paulo (SP)
15h às 22h

Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel
JUL /17 Rua Barão de Mauá, 450 • Centro
DOMINGO Guarulhos

08

Curitiba (PR)
15h às 22h

PUC – PR
JUL /17 Auditório Gregor Mendel • Térreo • Bloco Verde
S Á B A D O Rua Imaculada Conceição, 1155 • Prado Velho

15

João Pessoa (PB)

15h às 22h

Tropical Tambaú Hotel
JUL /17 Av. Almirante Tamandaré, 229
S Á B A D O Tambaú

16

Cuiabá (MT)

15h às 22h

Centro de Evento Pantanal • Aud. Pássaros
JUL /17 Av. Bernardo Antônio de Oliveira
DOMINGO Neto S/N • Jardim Santa Marta

22

Belém (PA)
15h às 22h

Hotel Sagres
JUL /17 Av. Gov. José Malcher, 2927
S Á B A D O São Braz

23

Campo Grande (MS)
15h às 22h

Colégio Dom Bosco

JUL /17 Anfiteatro Pe. João Duroure

DOMINGO Av. Mato Grosso, 227 • Centro

30

Porto Alegre (RS)

15h às 23h

Centro de Convenções FIERGS

JUL /17 Av. Assis Brasil, 8787
DOMINGO Sarandi

19

Uberaba (MG)

15h às 22h

Hotel Dan Inn Uberaba

AGO /17 Av. Filomena Cartafina 152

S Á B A D O Jardim Recreio dos Bandeirantes

20

Fortaleza (CE)
15h às 22h

Hotel Recanto Wirapuru

AGO /17 Av. Alberto Craveiro, 2222
DOMINGO Castelão

03

Florianópolis (SC)
15h às 22h
Centro Sul

DEZ /17 Av. Gustavo Richard S/N
DOMINGO Baía Sul • Centro

10

Porto Velho (RO)

15h às 22h

Golden Plaza Hotel

DEZ /17 Av. Governador Jorge Teixeira, 810
DOMINGO Nova Porto Velho

