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A CONIC 
COMEMORA 

65 ANOS COM 
VITALIDADE 

E NOVOS 
PROJETOS

LINHA DO TEMPO 

ARQUITETURA 

VARIEDADE 

TALENTO PERNAMBUCANO 

FATOS MARCANTES NO CENÁRIO
MUNDIAL E NA HISTÓRIA DA CONSTRUTORA

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO PRESERVADO

TURISMO, GASTRONOMIA, 
DECORAÇÃO E PROJETOS 
IMOBILIÁRIOS NA PAUTA DA REVISTA

A CULTURA DO ESTADO SE DESTACA
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A história de sucesso da Construtora Conic vai 

além da entrega de construções modernas e de 

qualidade. Ela sabe que, muito mais que construir 

empreendimentos, seu compromisso é concretizar os 

sonhos de seus clientes. 

É por isso que nós, da Elevadores Atlas Schindler, 

temos orgulho em ser parceiros de uma empresa com 

um caminho de tantas conquistas e superações.  

Os mesmos caminhos que estamos trilhando há mais 

de 140 anos. 

Construtora Conic.
65 anos de realizações 
concretas.

www.atlas.schindler.com • 0800 055 1918
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FORMANDO PARCERIAS COM GRANDES 

CONSTRUTORAS REGIONAIS E NACIONAIS

COM QUALIDADE E SUSTENTABIL IDADE

NO RAMO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS
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TODA
GRANDE
OBRA 
COMEÇA
COM UMA 
GRANDE 
PARCERIA.

Grandes projetos envolvem grandes 
desafios. E quanto maior o desafio, 

maior deve ser a confiança nas parcerias.

A Votorantim Cimentos está presente em 
todo território nacional com um portfólio 
de soluções inteligentes, além de oferecer 

expertise de profissionais para garantir 
segurança, agilidade e produtividade 

para obras de grande porte.

São mais de 70 anos construindo 
parcerias de respeito e confiança. Afinal, 

este trabalho é feito para durar.

mapadaobra.com.br
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DE OLHO 
NO FUTURO 
Ao inaugurar este novo canal de comunicação, nós, da 

Conic, desejamos estar mais próximos de você que nos 
acompanhou durante os anos de nossa trajetória. Com 
energias renovadas, festejamos 65 anos e queremos 

mais. Queremos avançar e imprimir tecnologia e ino-
vação em novos empreendimentos e iniciativas.

 Temos orgulho de nossas conquistas 
e aqui dividimos com você nossa história, 

nossa experiência e o convidamos a seguir 
conosco para o futuro. Nesta primeira 

edição da revista Conic News, uma ho-
menagem ao povo pernambucano e 
sua grandiosidade.
 São matérias de cultura, gas-
tronomia, arquitetura, patrimônio, 
arte e muito mais. Também apre-
sentamos um giro pelo mundo, o 
universo do design de mobiliário e 
da decoração, dicas sobre o Recife 
e valiosos depoimentos de nossos 

parceiros de trabalho. Muita estrada 
construída e novos caminhos a trilhar é 

o que nos motiva. Recebam com carinho 
esta publicação que lhe presentamos.

 
 Lucian Fragoso

CEO - Conic

COORDENAÇÃO E PROJETO   
Carlota Editora e Comunicação
Carla Guerra | DIREÇÃO DO PROJETO
Rodrigo Calado | EDITOR  
Marcelo Marona | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA 
Carla Guerra e Rodrigo Calado | REDAÇÃO  
João Paulo Ferreira | DIAGRAMAÇÃO
Michelle Sanzere | FOTOGRAFIA 

Carmen Queiroz | DIREÇÃO COMERCIAL

CARLOTA EDITORA E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
Rua Padre Carapuceiro, 968 
Edifício Janete Costa, Sala 906,
Boa Viagem, Recife - PE  
CEP:  51.020-280
(81) 3242.4840  
carlota@carlotacomunicação.com.br

A Revista Conic News é propriedade da 
Conic Construtora, editada pela Carlota 
Comunicação, com distribuição dirigida. 
A publicação é aberta a colaboradores 
e não se responsabiliza por conceitos 
emitidos em textos assinados, em 
respeito à liberdade de expressão e 
por qualquer conteúdo publicitário e 
comercial de terceiros.
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Rua Odilon Tucuman, 112 - Afogados - Recife/PE
81 3447.3728

tecnoformaltda@gmail.com

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE 
FORMAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

• Nossa forma foi concebida para 
obtenção de um máximo desempenho;
• Não necessita de espaço físico no canteiro
de obras para execução;
• Melhor aproveitamento dos materiais, 
com sensível redução de seu desperdício;
• Aumento da produtividade na 
montagem e desmontagem da forma;

• Garantia dos elementos estruturais sem 
deformações, obtendo-se boas perfomances 
nos serviços subseqüentes, tais como: 
alvenaria, emboço, contra-piso, etc.
• Além das vantagens, forneceremos 
todo um suporte técnico na fase de execução, 
bem como projetos executivos.
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A CONSTRUTORA 
PERNAMBUCANA 
MAIS ANTIGA 
EM ATUAÇÃO
Conic completa 65 anos de 
sucesso nas áreas residencial, 
comercial e industrial

Opioneirismo e inovação da Conic remonta ao seu 
fundador, Júlio Maranhão Filho. Uma história 
marcada pela dedicação e seriedade presentes 

em todos os empreendimentos, abrangendo desde os 
mais antigos no Nordeste e na capital federal até os 
projetos recentes, premiados no Brasil e no exterior. A 
ascensão da empresa ao longo das décadas é repre-
sentada pela entrada em novos mercados e regiões, 
além do acompanhamento das mais avançadas técni-
cas construtivas.
 Nascido em sete de agosto de 1913 na cida-
de de Jaboatão dos Guararapes, Júlio Maranhão Filho 
cursou Engenharia no Rio de Janeiro, de onde retor-
nou após a graduação. Na época, o engenheiro possuía 
uma empresa de cálculo estrutural, por meio da qual 
prestava serviços a diversos clientes, como o antigo Ae-
roporto Internacional dos Guararapes, o Hospital Barão 
de Lucena e diversas usinas em Pernambuco. Em 1950, 
Júlio criou a Companhia de Construção, Indústria e Co-
mércio (Conic), incorporando a sua primeira empresa. 
 “Dr. Júlio era muito criterioso, era calculista e 
muito exigente (...) tudo ele queria perfeito, tudo tinha 
que ser 100%”, recorda o primeiro estagiário da Conic 
e, atualmente, um dos sócios, Manuel Vicente.
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 Ele conta que o empresário adotou em 
Pernambuco as mais modernas técnicas cons-
trutivas da época. “Acho que a Conic foi a pri-
meira construtora do Recife a usar grua numa 
obra, foi Dr. Júlio que trouxe”, disse. Segundo o 
engenheiro, a experiência adquirida no Rio de 
Janeiro foi trazida para o Recife, o que gerou um 
cenário inusitado: enquanto na cidade o concre-
to continuava a ser feito por meio das enxadas, 
na Conic o material já era obtido com o uso das 
betoneiras. 

CRESCIMENTO NO NORDESTE
 A década de 1970 trouxe diversos em-
preendimentos marcantes para a Conic. Em Bra-
sília, ela foi responsável pelo auditório do quartel 
general do exército (projeto do arquiteto Oscar 
Niemeyer), pelo Centro Comercial Conic (atual 
Boulevard Center) e pela embaixada do Cana-
dá. No Recife, Manuel ressalta o pioneirismo: “a 
Conic desbravou Piedade”. De acordo com ele, 
Julius, Celsius e Augustus foram alguns dos pri-
meiros edifícios no bairro. Destaque também 
para a construção da unidade do Serviço 
Social da Indústria (Sesi), o Terminal Logís-
tico Jataúba e o Centro de Distribuição da 
Honda. Na Ceasa de Pernambuco, foram 
construídos o restaurante, o prédio para 
beneficiamento de laranjas e o galpão sa-
zonal. Diversas unidades do Walmart em 
territórios pernambucano, paraibano, poti-
guar e maranhense foram reformadas pela 
construtora. Em Maceió, a Ceasa e o Hotel 
Luxor são outras obras da Conic. Bahia e Pa-
raíba também receberam obras da empresa. 
A nova fase teve início no consórcio com a 
Souza Filho, na década de 1990. A parceria 
foi bem sucedida: dez empreendimentos fo-
ram construídos inicialmente de acordo com 
o planejamento, e em seguida vieram mais 
edifícios.

INOVAÇÃO E RECONHECIMENTO
 No Recife, o edifício Terra Brasilis foi lan-
çado com elevador que possui acionamento por 
impressão digital e uma garantia de 20 anos em 
todo o empreendimento. Com isso, foi vencedor do 
prêmio da Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Pernambuco (Ademi) na categoria 
quatro quartos master, e representou o Brasil na Es-
panha durante o Congresso Internacional de Reves-
timento Cerâmico (Qualicer), como o maior prédio 
residencial do mundo com a fachada toda revestida 
em cerâmica. Manuel ressalta outras conquistas da 
Conic. Entre elas, o prédio da Contax com 42 mil 
m² no bairro de Santo Amaro e o Porto Novo, que 
revitalizou e deu nova funcionalidade aos armazéns 
do porto da capital pernambucana. 
 Com 45 anos de atuação na construtora, 
Manuel Vicente comenta o principal diferencial: “a 
Conic aparece como uma empresa voltada para 
engenharia, com responsabilidade, seriedade, téc-
nicas aprimoradas e sempre buscando inovações”, 
enfatiza.

Teatro Pedro Calmon,
projetado por Oscar Niemeyer.
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TENHO UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA COM A CONSTRUTORA, JÁ 
TENHO NEGÓCIOS COM ELA HÁ 8 ANOS. FIZ O INVESTIMENTO 
COM A CONSTRUTORA, OBTIVE RETORNO, RENTABILIDADE E 
PONTUALIDADE. ISSO CRIOU UMA BOA EXPECTATIVA E UMA 
BOA IMAGEM. ELES SÃO MEUS PARCEIROS, ESTOU MUITO 

SATISFEITO COM AS AQUISIÇÕES QUE EU FIZ.

É UMA EMPRESA MUITO CONSOLIDADA, 
É IDENTIFICADA COMO UMA EMPRESA 

TRADICIONAL, E ESSA TRADIÇÃO REPRESENTA 
SOLIDEZ, SEGURANÇA, MAS A DIREÇÃO DA 
CONIC CONSEGUE ASSOCIAR A TRADIÇÃO 
COM A INOVAÇÃO, E ISSO É ATESTADO 
NAS TECNOLOGIAS EMPREGADAS NOS 

EMPREENDIMENTOS REALIZADOS PELA 
EMPRESA. ENQUANTO PRESIDENTE DO 

SINDICATO, SÓ TENHO A DESEJAR À CONIC QUE 
ELA SEJA TÃO SÉRIA E COMPROMETIDA COMO 

FOI NESSES 65 ANOS, E QUE SEJA MUITO FELIZ 
NOS PRÓXIMOS 65 ANOS. É UMA EMPRESA QUE, 
COM CERTEZA, TERÁ UMA VIDA MUITO LONGA E 

ISSO É MUITO BOM PARA A CIDADE. 

Silvio Romero, 
cliente da Conic 

Gustavo Miranda, 
Presidente do 
SINDUSCOM
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MORO NO TERRA BRASILIS E ESTOU SATISFEITÍSSIMO COM A 
QUALIDADE, COM A DEDICAÇÃO DO PESSOAL, SOBRETUDO COM 

O PÓS-VENDA, PORQUE EU TIVE PROBLEMAS NATURAIS DE 
OBRA E ELES NUNCA SE OMITIRAM. RECEBI O TERRA BRASILIS 

HÁ 10 ANOS E, RECENTEMENTE, FIZERAM UM SERVIÇO EM 
MEU APARTAMENTO E NÃO ME COBRARAM NADA. EU ESTOU 

ENCANTADO COM A CONIC.

Carlos Andrade, 
cliente da Conic 



A CONIC PARA NÓS É UM 
EXEMPLO DE EMPRESA, TEMOS 
UMA PARCERIA MUITO FORTE DE 
SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO 
E TRANSPORTE DE CONCRETO 
PARA AS OBRAS HÁ MAIS DE 

CINCO ANOS.

TEMOS UMA BOA PARCERIA DE, PELO MENOS, 
SEIS ANOS. PROCURAMOS DAR O MELHOR 

ATENDIMENTO PARA A CONIC, PARA QUE NOSSOS 
EQUIPAMENTOS [GRUAS E ELEVADORES DE 
OBRAS] TENHAM A MELHOR UTILIZAÇÃO E 

GEREM OS BENEFÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS 
OBRAS ONDE ATUAMOS.

A PARCERIA COM A CONIC VEM DE MUITO 
TEMPO DENTRO DESSES 65 ANOS. É 
UMA PARCERIA SÓLIDA E RECÍPROCA. 

PROCURAMOS ATENDER A CONIC SEMPRE 
COM OS ATRIBUTOS PARA CONQUISTAR OS 
CLIENTES FAZENDO A PRÉ E A PÓS-VENDA, 

DANDO TODO APOIO E SUPORTE.

Horácio Forte, 
diretor-comercial da 

Villa Empreendimentos 

Reynaldo Frahia, diretor da 
Fercunha Cia de Montagem

Monica Albuquerque, 
vendedora externa 

Gerdau 

HÁ 65 ANOS, A CONIC ENGENHARIA VEM 
TRABALHANDO PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO 

DO CLIENTE NA COMPRA DE SEU IMÓVEL. E ESTE 
EMPENHO PODE SER RECONHECIDO NA ENTREGA 
DOS SEUS EMPREENDIMENTOS DE QUALIDADE. É 
COM ORGULHO QUE TEMOS ESTA EMPRESA COMO 

PARTE DA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO – ADEMI-PE.

André Callou,
Presidente 

da Ademi-PEFo
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DÉCADAS DE TRABALHO 
E CONSTRUÇÃO
A construtora pernambucana mais 
antiga em atuação estabeleceu marcos 
em cada projeto. Uma história de 
sucesso que acompanhou as 
principais mudanças no mundo.  
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Fundada pela visão inspiradora de Jú-
lio Maranhão Filho, a Conic completa 
65 anos baseada no mantra de cons-

truir com responsabilidade, sustentabili-
dade e atenta às principais novidades no 
mercado de construção civil. Ao longo de 
seis décadas de existência, a empresa pas-
sou por diversas fases e construiu empre-
endimentos marcantes em cada Estado por 
onde passou.

EVOLUÇÃO DA MARCA
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1950 19701960
O empresário 
e jornalista Assis 
Chateaubriand 

inaugura a televisão no 
Brasil, em 18/09/1950. 

Na mesma época, o 
Brasil sai do Estado Novo, 
política progressista proposta 

pelo então presidente Getúlio 
Vargas, que comete suicídio em 

1954. É realizada a primeira reunião 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas). Martin Luther King, líder e 
político americano, diz a frase que fica 
eternizada: “eu tenho um sonho”. No 
Recife, Júlio Maranhão Filho dá início à 
Conic e incorpora a empresa de cálculo 
estrutural que já possuía, responsável 
pelo projeto do antigo Aeroporto 
Internacional dos Guararapes.

Após quatro anos de construção, Brasília 
foi inaugurada como nova capital federal 

em 21/04/1960, pelo então presidente 
Juscelino Kubitschek. Quatro anos depois, 

tem início a ditadura militar no Brasil, 
que dura por 21 anos. O Muro de Berlim é 
construído em 1961. O ano mais agitado é 

1968, com o emblemático mês de maio, 
das barricadas e greves estudantis. 

Enquanto isso, o empresário 
Júlio Maranhão Filho dá início 

à construção, na Bahia, da 
fábrica de cimento Cisafra, 

empreendimento marcante 
para a Conic por mais de 

30 anos.

 O início da Conic foi marcado pelo 
compromisso com a qualidade e excelência 
de Júlio Maranhão Filho, engenheiro formado 
no Rio de Janeiro. De volta a Pernambuco, ele 
trouxe as mais modernas técnicas construtivas 
da época. 
 Enquanto o mundo passou por inú-
meras mudanças, a construtora pernambuca-
na continuou a inovar e em ritmo de cresci-
mento acelerado. O pioneirismo em diversos 
setores – técnicas construtivas, certificações 
de qualidade, sustentabilidade, recuperação 
de locais históricos, modelo de administra-
ção empresarial – resulta em reconhecimento 
do mercado. Atualmente, cerca de 50% dos 
clientes da Conic já realizaram negócios an-
teriormente com a construtora, a mais antiga 
de Pernambuco. E o planejamento indica um 
crescimento ainda maior: com uma carteira de 
investidores abrangente no Estado, a empresa 
segue rumo ao topo do mercado.

Construção do Edf. Julius Piedade, década de 1970.
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1970 1980
A seleção brasileira de futebol 
é tricampeã na Copa do Mundo 

de 1970, no México. O cientista 
Werner Arber é o primeiro a 

conseguir alterar a estrutura do 
DNA com o uso de enzimas. A Conic 

começa a construir os primeiros 
prédios na orla do bairro de Piedade, 

com os edifícios Julius e Angelus, 
implanta a unidade do Sesi no 

Ibura, constrói setores da 
Ceasa pernambucana e 

toda a Ceasa de Maceió. 
A construtora executa 

em Brasília as obras do 
quartel general do 

exército, o centro 
comercial e a 

embaixada do 
Canadá. 

No Brasil, em 1984, surge o movimento 
civil Diretas Já, que reivindicava eleições 

por voto direto. No ano seguinte, 
termina a ditadura militar. É promulgada 

a Nova Constituinte no Brasil, o país elege 
em 1989 Fernando Collor de Mello 

como primeiro presidente após a 
redemocratização. No mesmo ano, 

cai o Muro de Berlim, que marca 
a reunificação da Alemanha. 

Também durante o período, 
a Conic realiza a entrega 

do edifício Tiberius, em 
Piedade, e executa as 

obras de manutenção 
da fábrica de 

cimento Cisafra.

Construção da CEASA 
(Macéio - AL),
década de 1970.

Obra Centro Comercial
Conic (Brasília - DF),

década de 1970.
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1990
2000

Após vários planos 
econômicos, o Brasil 

implanta com sucesso 
o Plano Real em 1994, 

pondo fim à hiperinflação. 
Pouco antes, jovens saem às 

ruas com as caras pintadas com 
as cores da bandeira, pedindo 

o impeachment do presidente 
Fernando Collor de Mello – o que se 

realiza. Fernando Henrique Cardoso, 
eleito em 1995, privatiza as principais 

rodovias, bancos e o sistema de telefonia 
do país. A Conic constrói o edifício 
Engenho Buljari, no Espinheiro, e realiza o 
consórcio com a empresa de consultoria e 
planejamento imobiliário Souza Filho. 

Na Copa do Mundo do Japão e da 
Coréia do Sul, em 2002, a seleção 

brasileira de futebol é pentacampeã. 
No mundo, a política e a economia 

ficam abaladas após os ataques ao 
World Trade Center, nos Estados Unidos. 

O ressurgimento do indie rock muda o 
comportamento dos jovens. O projeto 

genoma humano é concluído. A Conic 
executa projetos marcantes, como os 

edifícios Terra Brasilis, Sítio Donino, 
Flat Metrópolis e o prédio de 
operações da Contax. Também 

conquista a certificação ISO 
9001, norma que atesta a 
aplicação de padrões de 

gestão e qualidade.

Edifício 
Cid Sampaio.
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Edifício Terra Brasilis, 
Casa Forte.

Edifício 
Cais da Aurora.
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2010 2015
Em 2013, o cardeal argentino Jorge Mario 

Bergoglio é eleito para suceder Bento 16 e 
torna-se o primeiro papa latino-americano, 

passando, assim, a adotar o nome de Francisco. 
Os avanços tecnológicos nas áreas de telefonia 

e informática promovem uma revolução 
nos costumes, com a popularização dos 

smartphones e tablets. Em Pernambuco, a 
Conic cria a More Construções em parceria 

com a empresa espanhola Bertolin, para atuar 
na área de empreendimentos populares. 
A construtora pernambucana recebe da 

Ademi o prêmio de melhor edifício 
comercial com o projeto do Recife 
Digital Center, valoriza o centro 

da capital com a construção 
do edifício Cais da 

Aurora. A construtora 
adota o modelo 
de governança 

corporativa.

A Construtora Conic 
comemora 65 anos.

ESTAMOS NO CAMINHO 
CERTO, CAMINHANDO 
PARA DESPONTARMOS 

COMO UMA DAS EMPRESAS 
DO TOPO DO MERCADO 
PERNAMBUCANO, ISSO É 

CONSTRUÍDO COM O TRIPÉ 
BÁSICO: SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL, SOCIAL E 
FINANCEIRA, COM MUITA 
TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E 
RELACIONAMENTO COM 

CLIENTE.
Lucian Fragoso, 

CEO

Lucian Fragoso, José Luiz Souza Filho, Manuel Vicente e Alberto Magno.
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
ALÉM DA MODA

Como outros setores da vida moderna, o 
campo da administração organizacio-
nal também está sujeito aos ditames da 

moda, tanto para o bem como para o mal. A 
Governança Corporativa não escapa desta pre-
dileção humana pelo gosto novo com a carac-
terística de ser uma “novidade” para o bem, 
desde que, claro, seja usada da maneira ade-
quada e na medida correta.
 Podendo ser definida sumariamente 
como o planejamento e o controle “acima” da 
diretoria, enquanto a gestão seria a execução 
e o controle da diretoria “para baixo”, a Gover-
nança Corporativa, quando bem empregada, 
pode ser um reforço essencial da competitivi-
dade empresarial na medida em que consegue 
administrar o “conflito de agência” (entre os 
proprietários do capital empresarial e os ges-
tores profissionais contratados) de forma pro-
dutiva.
 Uma curiosidade para nós pernambu-
canos é que tivemos por aqui um dos primeiros 
conflitos de agência historicamente documen-

tados quando o conselho de administração da 
Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais 
(que foi uma das primeiras sociedades acio-
nárias da história) mandou chamar de volta à 
Holanda em 1644 o gestor contratado conde 
João Maurício de Nassau por malversação das 
verbas privadas que estavam sob o seu contro-
le executivo e orçamentário...
 Bons são os conceitos que transcen-
dem os gostos e resistem ao tempo, ainda que 
acrescidos de atualizações técnicas contempo-
râneas que lhe conferem feição e aplicabilida-
de modernas, como é o caso da Governança 
Corporativa. Nela, assim como tudo que está 
sujeito à moda, os dois extremos devem ser 
evitados: o excesso e a figuração (“faz de con-
ta”). Encontrar o meio termo e a medida certa 
é o segredo tanto do justo caimento quanto da 
boa Governança.

Francisco Cunha
Consultor de empresas e sócio fundador 
da TGI Consultoria em Gestão.
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Centrex Engenharia - Rua Crisópolis, 40 - Afogados - Recife/PE - PABX:(81) 3128.9251

Centrex Proj - Rua Sempre Viva, 211 - Casa Amarela - Recife/PE - PABX: (81) 3036.5800

PROJETOS E SERVIÇOS
Elétricos

Hidráulicos

Hidrossanitários

Exaustão

Telefônicos e Interfone

SPDA

Proteção e Prevenção Contra Incêndio

Segurança

Gás

Instalações Frigoríferas de Ar Condicionados

Rede Estruturada

Automação

Especiais

Antena Coletiva e a Cabo

ENGENHARIA

&

PROJETOS

www.centrexengenharia.com.br

E-mail: centrex@centrexengenharia.com.br

E-mail: centrexproj@centrexengenharia.com.br
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Yane Marques

EU TRAGO VALORES 
QUE APRENDI COM 
O ESPORTE E QUE 

QUERO LEVAR 
PARA A VIDA.

Atual 5ª colocada no ranking da União 
Internacional de Pentatlo Moderno, 
primeira brasileira a garantir vaga para a 

Olímpiada de 2016 e vencedora de competições 
internacionais desde 2007, Yane Marques é uma 
das principais atletas do Brasil para os próximos Jo-
gos Olímpicos, no Rio de Janeiro. Com 31 anos de 
idade, a pernambucana de Afogados de Ingazeira re-
vela, nesta entrevista, detalhes da preparação para o 
principal evento esportivo do próximo ano, a evolução 
de sua carreira – iniciada na natação do Clube Náutico 
Capibaribe -, a vida em família enquanto atleta e os pla-
nos para o futuro, que incluem uma possível aposenta-
doria em breve.

Conic News: - Como é a sua 
rotina durante a semana? 
Yane: - Eu treino em torno de seis horas por 
dia em alguns clubes. No Caxangá Golf Club 
faço equitação e corrida na grama. Natação 
é no Português, esgrima no Salesiano, que é 
onde tem esgrima no Recife. Para o tiro, eu 
faço em casa, às vezes no Salesiano. Para a 
corrida, eu corro em vários lugares, no Santos 
Dumont [Centro Esportivo], no Derby [Quartel 
da Polícia Militar], na Jaqueira [Parque], na 
rua... Além disso, tenho que treinar muscula-
ção e fisioterapia todos os dias com acom-
panhamento psicoterapêutico. 
Tenho um técnico que planeja meu trein-
amento e que equilibra a carga e o volume 
de treinos e passa para mim no domingo. Ele 
mora em Porto Alegre, e eu sempre mando o 
feedback da sessão. Não dá para treinar muito 
tempo sozinha, então a gente se encontra 
muito em Curitiba para treinar. Meus dois 
técnicos principais moram em Porto Alegre. 
Alexandre França, para os treinos de corrida, 
natação e tiro, e tem a esgrima que é com 
Thales Metre.

YANE MARQUES 
É ESPERANÇA 
DE MEDALHAS 
PARA O BRASIL
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Conic News: - Como foi a transição 
da natação para o pentatlo?
Yane: - O Alexandre França [técnico] é mili-
tar, veio servir no Recife em 2003 e fundou a 
Federação de Pentatlo do Recife. Ele convidou 
atletas para fazerem uma prova de biatlo, com 
natação e corrida, para identificar quem tivesse 
o perfil de pentatleta. Na ocasião, eu nadava 
com Nikita e Nuno Trigueiro. Os atletas sele-
cionados passaram por períodos de adaptação 
para o pentatlo.

Conic News: - Você é a primeira latino-
americana a ter conquistado medalha no 
pentatlo moderno na história dos Jogos 
Olímpicos. Você esperava chegar 
aonde está no momento?
Yane: - Quando me voltei ao pentatlo, era 
uma realidade muito delicada, aqui no Brasil 
quase nenhuma mulher fazia pentatlo e isso 
era favorável para mim, eu sabia que era um 
esporte olímpico. Eu era atleta de natação há 
muito tempo, participava de competições fortes. 
Quando passei pelo período de adaptação, que 
eu gostei e fiquei no pentatlo, eu já galgava 
resultados maiores. E aí vieram os Brasileiros, 
depois eu classifiquei para uma competição 
internacional, participei de etapas na Copa do 
Mundo, que viraram classificações para Final. 
Depois deixaram de ser apenas classificações 
e viraram chances de medalha. A evolução 
ocorreu normalmente. Não comecei pensando 
“quero ser medalhista olímpica”, eu fui vivendo 
cada momento.

Conic News: - Como está sendo a 
preparação para as Olimpíadas no Rio?
Yane: - Estou treinando já. Vou ter um recesso 
no final de ano, porque depois do Pan-America-
no eu não pude tirar férias completas, tirei duas 
semanas de descanso. Vou competir o Mundial 
Militar em outubro, depois disso tenho mais 
duas semanas de recesso e retorno para parar 
só depois dos Jogos [Olímpicos]. A preparação é 
feita com muito carinho e atenção, vou fazer da 
melhor forma possível para chegar bem entre as 
atletas que têm chances reais.

Conic News: - Como você concilia 
as viagens para competir e o
 convívio com a família?
Yane: - Confesso que é a parte mais difícil 
para mim. Quando eu penso na possibilidade 
de planejar a aposentadoria, diminuir meu 

ritmo, as pessoas indagam: “você é nova, tem 
31 anos e já fala nisso...”. E eu digo: “é porque 
você não vive a minha rotina”, é uma rotina de 
muita abnegação. Então realmente estar longe 
da família, perder momentos importantes, 
comemorações de boda de ouro, de diamante, 
aniversários, nascimentos, é delicado, é uma 
vida de muita doação, você vive em função do 
esporte. É a parte que eu sinto mais, se não 
precisasse viajar tanto, eu iria mais além.

Conic News: - Já há previsão 
para essa aposentadoria?
Yane: - Penso agora em chegar bem em 2016. 
Depois de dois, três, quatro meses após os 
Jogos, vou treinar muito pouco, com volume e 
intensidade menores, porque, enfim, acho que 
preciso de um timing para dar uma relaxada 
psicologicamente, e aí pensar. Vai depender do 
cenário do esporte no Brasil, se tiver condições 
de continuar, eu vou continuar. Depois dos 
Jogos Olímpicos do Rio, não pretendo viver 
vida de atleta profissional, vou voltar talvez a 
ser amadora, no sentido de amar o que faz, 
mas não com esse envolvimento de prioridade 
que dou aos treinos. Vou vendo o meu estado 
físico, e aí eu continuo ou não, ou migro para 
outro esporte, ou passo a exercer minha ativi-
dade enquanto professora de educação física. 

Conic News: - Qual foi a sua 
conquista mais marcante no esporte?
Yane:  - Minha primeira medalha [ouro no Pan-
Americano de 2007] foi muito importante, vi 
ali que eu tinha condições de ir mais à frente, 
que levava jeito para a coisa. Foi um feito para 
o Brasil. A própria medalha olímpica [bronze 
em Londres], todo atleta no mundo inteiro 
sonha com o pódio em uma Olimpíada. As 
medalhas em mundiais, que são provas fortes 
ou até mais fortes do que a própria Olimpíada. 
Cada medalha tem um significado ímpar, não 
dá para pontuar. Para o atleta que treina e se 
dedica, toda medalha tem um sentido. 

Conic News: - E na vida pessoal?
Yane: - Eu trago valores que aprendi com o 
esporte e que quero levar para a vida, acho que 
essa é a minha maior conquista. Os princípios 
inerentes ao atleta, a responsabilidade, o com-
prometimento, o reconhecimento do mérito 
do companheiro e o respeito, são coisas que 
a gente tem possibilidade de aprender, e viver 
disso para a vida é muito importante. 
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CONIC RESGATA 
HISTÓRIA ESQUECIDA 
DO RECIFE
Construtora preserva 
arquitetura de antigos 
armazéns e implanta 
empresarial de alta tecnologia 

Conjugar o passado e a modernidade nas 
construções representa um desafio nas prin-
cipais cidades do Brasil. No Recife, a Conic 

mudou o paradigma para utilização de edifícios 
históricos ao implantar o Recife Digital Center. O 
empresarial resgatou a história do Bairro do Re-
cife e preparou dois antigos armazéns para a rea-
lização de novos negócios no ambiente do Porto 
Digital. O empreendimento premiado é resultado 
da expertise da construtora em detectar oportu-
nidades e apresentar soluções inovadoras, resul-
tando em benefícios para seus clientes.
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 O sócio e conselheiro da Conic, 
Alberto Magno, conta que o Recife Digital 
Center começou a ser pensado por volta 
do ano de 2006. “Existiam muitas empresas 
querendo se instalar no Porto Digital mas 
não havia estrutura, nem salas corporativas 
disponíveis”, lembra. A partir de contato 
com o então presidente do Porto Digital, 
Valério Veloso, foi percebida a necessidade 
de espaços para instalação de grandes em-
presas no complexo digital.
 Segundo Alberto, um cliente com 
quem a Conic já havia realizado negócios 
possuía dois antigos armazéns, utilizados 
nos séculos 19 e 20 para armazenagem 
de açúcar. Nos imóveis, com 11 metros de 
altura do piso ao teto, percebeu-se a pos-
sibilidade de colocar lajes intermediárias e 
multiplicar a área. O sócio da Conic conta 
que a Oi Telemar, na época em funcio-

namento no bairro da Várzea, esteve em 
contato com o Governo do Estado, que 
estimulou a empresa a transferir sua sede 
para o Bairro do Recife, dentro do ambien-
te do Porto Digital, voltado para empresas 
de tecnologia da informação.
 “Quando tomamos conhecimen-
to de que a Oi Telemar demandava uma 
área no Porto Digital, conversamos com a 
instituição e com o Governo de Pernam-
buco, e houve todo o desenvolvimento 
das tratativas”, recorda o conselheiro da 
Conic. O passo seguinte foi a adaptação 
do projeto, que já estava aprovado pela 
Prefeitura do Recife e pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), para as necessidades da Oi, que 
precisava de uma área de 4 mil m² para 
operar, ao invés das salas projetadas ini-
cialmente.
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RECIFE 
DIGITAL 
CENTER
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 Essa adaptação às necessidades do 
cliente é chamada de built to suilt. “Optamos em 
pegar galpões degradados em frente ao TRT [Tri-
bunal Regional do Trabalho], onde funcionava 
somente de garagem, e recuperar a memória do 
Recife, implantamos um edifício totalmente digi-
talizado”, destaca o CEO da Conic, Lucian Frago-
so. Ele também ressalta que o centro do Recife 
era ideal para atender às necessidades de infraes-
trutura da empresa. 
 Como resultado, a área inicialmente dis-
ponível de 2.368 m² foi transformada em 7.700,00 
m², distribuída em quatro níveis. “Tivemos que fa-
zer um trabalho de restauração na parte externa 
e na cobertura, mantendo as características ori-
ginais do século 19 e início do século 20, e in-
ternamente fizemos um prédio high-tech com 
toda a tecnologia para funcionar uma operação 
avançada para empresas de tecnologia”, salienta 
Alberto. Atualmente, a Oi ocupa cerca de 60% do 
novo espaço.
 “Foi um misto de experiência de negócio 
e de experiência construtiva, não foi fácil porque 
a gente achou restos de objetos, tivemos um ar-
queólogo acompanhado a execução do empreen-
dimento”, relata Lucian. “Além do novo dentro do 
velho, precisávamos do prazo, construímos em 10 
meses”, completa. 

 O reconhecimento pela excelência no 
Recife Digital Center veio pela Associação das 
Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambu-
co (Ademi-PE), que atribuiu à Conic o título de  
melhor empresarial em 2012. “O prêmio surpre-
endeu muito porque ele não era uma edificação 
de grande porte (...) mas a Ademi teve a sensi-
bilidade e o olhar especial para aquele projeto 
menor, mas com coisas acessórias extremamente 
importantes, um imóvel restaurado, numa área 
de revitalização da cidade, atendendo à operação 
de muita tecnologia”, enfatiza o conselheiro da 
Conic.
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O hall de entrada do Recife Digital Center recebeu 
estrutura metálica, concreto armado e vidro lami-
nado. O empreendimento possui, ainda, um hall 
de convivência externo aberto ao público.

DETALHES
 O projeto arquitetô-
nico do Recife Digital Center 
foi elaborado pelo escritó-
rio Humberto Zirpoli Ar-
quitetura. Na área externa, 
as características originais 
dos imóveis dos séculos 
19 e 20 foram mantidas. A 
área original construída de 
2.368,8 m² foi ampliada para 
7.700,00 m², através de quatro 
níveis implantados ao longo 
dos 11 metros de altura dispo-
níveis.
 A Conic construiu um 
subsolo com 120 vagas de garagem. 
O projeto teve concebidos novos vãos, 
amplos e versáteis. A antiga arquitetura e a 
moderna estrutura interna estão integradas de 
maneira harmônica. Na construção, foram utiliza-
das lajes pré-moldadas de concreto, divisórias em 
dry wall, gesso acartonado e piso elevado. 
 A minimização dos resíduos sólidos foi 
outra ação realizada pela Conic durante a cons-
trução do empreendimento. As paredes de tijolo 
aparente foram restauradas e impermeabilizadas. 
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PARAÍSO 
PRÓXIMO 
AO RECIFE
Eco Resort Praia dos Carneiros 
traz conforto e preservação 
ambiental em novo sucesso 
de vendas da Conic 

Projetado com variadas opções de plan-
tas e área de lazer completa, o Eco 
Resort Praia dos Carneiros foi desen-

volvido para aliar conforto, tranquilidade e 
preservação ambiental na praia homônima, 
eleita recentemente como a 2ª mais bonita 
do Brasil, ficando atrás apenas da Baía do 
Sancho, em Fernando de Noronha. O em-
preendimento, desenvolvido pelo arquiteto 
Pedro Motta, reconhecido pela expertise 
em resorts, é sucesso de vendas e desponta 
como um dos destaques do litoral pernam-
bucano.
 O Eco Resort Praia dos Carneiros 
é ideal para 2ª moradia, estando localiza-
do em um dos trechos mais valorizados da 
praia. Em um terreno de 13 mil m², o projeto 
possuirá 214 unidades de diversos tipos.
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Arquiteto Pedro Motta.

 Os bangalôs terão 163 m². Os apartamentos possuirão áreas 
entre 37 m² e 93 m². Os flats colina trarão vista para o mar, com plantas 
de 47,41 m² e 65,10 m². A estrutura de lazer é completa: parque aquá-
tico, restaurante, kid’s club, minicampo de futebol, quadra de tênis, 
salão de jogos, salão de fitness, espaço gourmet e heliponto. Aloja-
mento para motoristas e pessoal de serviço trarão maior comodidade 
no empreendimento.  
 “É um projeto muito diferenciado, não tenho dúvidas de que 
será o melhor resort do nosso Estado”, afirma o CEO da Conic, Lucian 
Fragoso. A expectativa é a mesma do arquiteto Pedro Motta, que res-
saltou o conceito de arquitetura bioclimática no desenvolvimento do 
empreendimento. Segundo ele, o estudo de cada unidade do resort foi 
realizado junto ao projeto paisagístico, elaborado pelo escritório Luiz 
Vieira Arquitetura de Paisagem, com o objetivo de integrar os imóveis 
ao ambiente preservado.
 Exemplos dessa integração são a utilização de telhas com cor 
de palha seca de coqueiro e o afastamento de 75 m das edificações 
em relação à praia. “Quem passa pelo local praticamente não vê o 
empreendimento devido à manutenção da vegetação”, explica Pedro. 
“É uma das poucas do 
litoral pernambucano 
que ainda conserva as 
características originais, 
você poderia voltar no 
tempo há 50, 60 anos, 
e as praias de Pernam-
buco seriam o que tem 
hoje na praia dos Car-
neiros, ela é muito es-
pecial”, finaliza.
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A ARQUITETURA 
SECULAR DO 
PALÁCIO DO 
CAMPO DAS 
PRINCESAS
Sede do governo passou 
por diferentes fases e 
estilos arquitetônicos 

Arelação de Pernambuco com o que há 
de mais atual na arquitetura é secular. 
Um dos registros mais antigos dessa 

ligação abrange o Palácio do Campo das 
Princesas e a sua história, iniciada na época 
do Recife Holandês com o Conde Maurício 
de Nassau. Ao longo dos séculos, a sede do 
Governo Estadual acompanhou as principais 
mudanças nos conceitos arquitetônicos no 
mundo.
 A primeira fase do Palácio do Cam-
po das Princesas iniciou-se pelo Palácio de 
Friburgo, construído de 1640 a 1642 para ser 
a sede do governo holandês, na mesma loca-
lização dos dias atuais. O luxuoso local teve 
duas torres altas e quadrangulares, ligadas 
por um passadiço coberto, o que dava a apa-
rência de uma igreja. 
 Possuiu também cinco pavimentos, 
quadros de Frans Post, Albert Eckout, cópias 
de preciosidades de origem europeia que só 
existiam em palácios de reis ou residências 
de nobres da época e um jardim zoobotânico 
no seu entorno, dando origem aos primeiros 
tratados escritos de história natural do Brasil.
 A deterioração com o passar dos 
anos culminou na demolição parcial entre 
1774 e 1787. A estrutura restante abrigou o 
edifício do Erário Régio, onde os impostos 
arrecadados em Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte eram guardados. Fo
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 A ideia para o Palácio do Campo das Princesas 
surgiu com a redescoberta do clássico na arquitetura, inspi-
rada nos templos greco-romanos. A nova sede do Governo 
de Pernambuco foi construída dentro do estilo neoclássico 
em 1841, influenciada pelas ideias liberais da revolução 
francesa, assim como o Teatro de Santa Isabel. O Pa-
lácio possuía dois pavimentos inicialmente e já tinha 
a fachada voltada para a Praça da República, dife-
rentemente do Palácio de Friburgo, de frente para 
o mar.
 Três reformas marcaram a sede do 
Poder Executivo Estadual. A primeira trans-
formou o local em um paço imperial para 
receber Dom Pedro II e a família real no 
ano de 1858. Em 1873, foi construída a 
residência do governador, ligada ao pré-
dio principal, e mais dois outros pavimen-
tos para serviços gerais. Na década de 1920, o 
Palácio do Campo das Princesas ganhou um 
3º pavimento e os elementos clássicos foram 
alterados, agregando o estilo eclético adotado 
nas cidades em expansão. A mudança resultou 
na configuração atual do conjunto arquitetô-
nico, com jardim projetado pelo paisagista 
Roberto Burle Marx. 
 Desde então, houve um desgaste 
natural do aspecto palaciano e, entre 2012 e 
2014, o local passou por uma restauração.  

 O objetivo foi devolver as características que exis-
tiam na década de 1920. A arquiteta Márcia Chamixaes 
desenvolveu o projeto de iluminação no restauro do Palá-
cio. “Na fachada, buscamos uma temperatura de cor mais 
quente, mais dourada, para realçar ainda mais as cores e os 

detalhes da edificação”, explica. 
 Ela também ressalta que a iluminação enfatiza a 
base horizontal e a coroa, ao mesmo tempo em que 
valoriza as aberturas e as colunas que ligam essas 

duas partes. No hall de entrada, o vitral que re-
trata a Revolução Pernambucana de 1817 fa-

vorece a entrada da luz natural, que clareia 
a escadaria principal do Palácio. No segundo 
andar, o piso geométrico faz referência aos 

palácios franceses, que também inspi-
raram o mobiliário copiado dos móveis 
dos reis Luís XIV, XV e XVI. Os demais 

cômodos possuem inspiração francesa 
e inglesa, a exemplo da Sala das Embai-
xatrizes e da residência do governador. 

Nos espaços com finalidade mais expo-
sitiva, a iluminação enfatiza os adornos no 

teto, recuperados com a restauração. Como 
resultado, o Palácio do Campo das Princesas 
conjuga a finalidade administrativa de sede 
do Governo, trazendo eficiência e miniaturi-

zação nos equipamentos, com a beleza arqui-
tetônica palaciana ao longo dos séculos. Fo
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• Líder mundial • 62 países • Concreto, agregados, cimento.

Lafarge. Soluções 
inovadoras para 

a construção.

Buscando sempre a inovação, a eficácia nos resultados e o atendimento às mais diversas 

necessidades da construção civil, a Lafarge emprega avançados recursos tecnológicos 

na produção da mais completa gama de cimentos do mercado. Nossos produtos são 

indicados para todas as etapas da obra: da construção ou reforma de uma casa a 

barragens, indústrias químicas, construções na orla marítima, estações de tratamento 

de água, túneis, galerias, obras de saneamento básico, grandes estruturas de concreto 

armado e o que mais você imaginar.

Central de Relacionamento com o Cliente (CRC)
RJ: 21 3814-0055
BH: 31 4002-8202
Demais regiões: 0800 031 8800 

www.lafarge.com.br
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MESTRES 
DO DESIGN 
EM OBRAS 
CONTEMPORÂNEAS
Abusca da estética perfeita não é um 

movimento recente, e, desde que a so-
ciedade compreendeu a importância do 

design para a decoração de interiores, profis-
sionais de todos os tempos e nacionalidades 
buscam incessantemente se eternizar em suas 
criações. A longevidade de alguns produtos 
determina que, quando a linha criativa une 
beleza, ergonomia e escolha de materiais 
adequados, criam-se ícones geniais, que 
atravessam gerações. Exemplos como Harry 
Bertoia, Le Corbusier, Verner Panton, Sergio 
Rodrigues, Charles Eames, Paulo Mendes 
da Rocha, Eero Saarinen, Irmãos Campana e 
Philippe Starck são apenas alguns nomes do 
vasto universo de estrelas do design, deste 
século e do passado, que têm lugar reservado 
para suas criações. Aqui, a revista visita algu-
mas destas criações.

POLTRONA EGG
 O formato semelhante a um ovo 
foi a proposta criativa dessa peça, dese-
nhada em 1957 pelo arquiteto dinamar-
quês Arne Jacobsen. Considerada hoje um 
ícone do design mundial, a Egg foi criada 
para o Hotel Royal SAS, de Copenhagen, 
também projetado pelo arquiteto.

POLTRONA EAMES
 Um conjunto clássico 
do século XX, a poltrona e o 
pufe Eames foram desenha-
dos em 1956 por Charles e Ray 
Eames. Desde a criação, nunca 
deixaram de ser produzidos e 
comercializados no mundo in-
teiro. O uso de chapas de ma-
deira curvas revolucionou as 
técnicas construtivas da época.Fo

to
s:

 D
iv

ul
ga

çã
o

52 CONIC NEWS

DE
SI

GN
 &

 D
EC

OR



CADEIRA PANTON
 Cheia de curvas sinuosas, marcou o estilo 
do arquiteto e designer dinamarquês Verner Panton, 
que introduziu a estética pop no mobiliário e na ar-
quitetura de interiores nos anos 1960. Produzida em 
série a partir de 1967, a Panton foi a primeira cadeira 
confeccionada totalmente em plástico.

POLTRONA BARCELONA
 A poltrona foi criada em 
1929 pelo arquiteto alemão Mies 
Van Der Rohe para o pavilhão da 
Alemanha na Exposição Universal 
de Barcelona, na Espanha. Duas 
peças foram colocadas no espaço 
para que o rei e a rainha espa-
nhóis se sentassem como se es-
tivessem em seus tronos. A peça 
foi o marco da Bauhaus.

CADEIRA LOUIS GHOST
 Foi criada em 2002 pelo designer 
francês Philippe Starck, um dos ícones da 
nova geração de profissionais que perpe-
tuam suas criações. A Louis Ghost é uma 
cadeira barroca Luís XV revisitada e fabri-
cada em policarbonato injetado. O nome, 
aliado à forma e ao material, conferem um 
toque irreverente à criação. O designer 
também conquistou o público com inova-
ções em produtos utilitários.

POLTRONA DIZ
 Nascido em 1927 no Rio de Janeiro, Sérgio 
Rodrigues é considerado um dos pais do mobiliário 
moderno no Brasil. A poltrona Diz, de 2011, é famosa 
em todo o mundo e é uma referência da produção e 
do design nacional. Tem estrutura em madeira maciça, 
assento e encosto em compensado moldado em dupla 
curvatura folheado em madeira de lei. 

LUMINÁRIA FORTUNY DOME
 Pintor, fotógrafo, cenógra-
fo, inventor, escultor, artista plástico e 
estilista. Multifacetado é a palavra que 
define o espanhol Mariano Fortuny, um 
dos principais nomes da moda no final 
do século XIX e início do século XX. Foi 
o designer da luminária Fortuny Dome, 
clássico da iluminação contemporânea.
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Os sistemas de formas, escoramentos e andaimes 
Mais eficientes para todo tipo de obra

Formas
Escoramentos
Andaimes
Engenharia

www.peribrasil.com.br

PERI UP Rosett Flex
Mais do que apenas um sistema de  
escoramento e andaime.

PERI São Paulo
Telefone +55 (11) 4158-8188

PERI Rio de Janeiro
Telefone +55 (21) 3269-5600

PERI Recife
Telefone +55 (81) 3455-8993

LICO Formas para Pilares
Melhor custo beneficio para execução  
de pilares de diferentes seções e altura.

Mesa Voadora
Movimentação rápida e segura através  
de içamento.
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SEU BOTECO É OPÇÃO DE 
LAZER NO BAIRRO DO RECIFE
Situado no Armazém 12, 
bar oferece diversas opções 
de bebidas e pratos 

Inspirado nos botecos do Recife Antigo e 
da Lapa, no Rio de Janeiro, o Seu Bote-
co chegou à capital pernambucana tra-

zendo cervejas internacionais e brasileiras, 
petiscos que servem uma grande quanti-
dade de clientes, além de pratos principais 
e executivos para o almoço. O ambiente é 
uma releitura dos bares do passado, com 
engradados de cerveja feitos em madeira, 
azulejos coloridos e cartazes lambe-lambe, 
que dão o tom de descontração e aconche-
go para as confraternizações, tendo como 
cenário a vista para a praça do Marco Zero 
e o Parque das Esculturas.Fo

to
s:

 L
ui

z 
Fa

bi
an

o

55EDIÇÃO ESPECIAL

SA
BO

R 
DA

 C
ID

AD
E



 “O Seu Boteco virou o novo point dos happy 
hours, aniversários e comemorações”, diz Gustavo Sa-
tou, sócio do bar junto com Thiago Figlioulo, Rafael 
Figlioulo, Cristiano Falcão e Maurício Falcão. Segundo 
ele, turistas, empresários e funcionários que trabalham 
nos arredores do Recife Antigo constituem a maior 
parte da clientela, ávida pelas cervejas, salgados, por-
ções, bolinhos, sanduíches e pratos oferecidos.
 Stella Artois, Budweiser, Patricia, Norteña, 
Quilmes, Franziskaner, Hoegarden e Leffe são as prin-
cipais cervejas internacionais do boteco, “mas as mais 
procuradas são as brasileiras, principalmente a Origi-
nal”, conta Satou. Entre os petiscos, o cliente encon-
tra Caldinho Seu Boteco, Coxa Creme da Rodoviária, 
Casquinha de Caranguejo, Frangolino, Camarão Pro-

vençal, Tropeiro e Tapa de Quadril. O 
sócio também ressalta alguns 

pratos principais e execu-
tivos servidos, a exem-

plo de Mocozado e 
Arrumadinho de 

Charque, e de 
O Parmagiana, 

Carioca, Bife 
de Tiras e Fei-
juca, respec-
tivamente.  

FRANQUEADO DA AMBEV
 “O cardápio do bar possui toda a linha da 
Ambev, que harmoniza com os tradicionais petiscos de 
botecos. O cliente aqui, além de ter várias opções de 
cervejas, encontra o menor preço”, salienta Satou.
De acordo com o sócio, a receptividade dos clientes é 
positiva. “Além do ponto estratégico, o atendimento e 
cardápio agrada o público, pelas opções de cervejas e 
petiscos e preços. Quem conhece, sempre volta”, des-
taca.

PIONEIRO COM APLICATIVO VITROLA
 Além de turistas e de quem trabalha nos arre-
dores do Recife Antigo, famílias em comemorações de 
aniversários e alunos de faculdade também frequentam 
o bar. Com o público eclético, surgiu a dúvida: qual mú-
sica escolher para o ambiente?
 Para solucionar a questão, Satou disponibili-
zou o “Vitrola Zone” e, agora, os clientes escolhem pelo 
smartphone qual música vai tocar. O Seu Boteco é o 
primeiro bar de Pernambuco a oferecer o aplicativo.
 “Recife precisava de um bar como o Seu Bote-
co, que une conforto com várias opções de petiscos e 
cervejas”, finaliza Gustavo Satou.
Serviço: Av. Alfredo Lisboa, S/N, 
Bairro do Recife, (81) 3424.6920 
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O MULTIARTISTA 
CAVANI ROSAS
Artista plástico 
é um dos 
desenhistas 
mais detalhistas 
do Brasil 

APraça da República teve recentemen-
te todo o seu entorno detalhado pe-
las mãos de Cavani Rosas. O trabalho 

é uma das assinaturas recentes do artista 
pernambucano, conhecido pelo elevado ní-
vel de detalhes a partir da técnica de dese-
nhos a bico de pena. A carreira, iniciada há 
47 anos, expandiu-se e atualmente abran-
ge obras de arte nas áreas de desenho, es-
cultura e pintura, iconografia, quadrinhos, 
ilustração em geral para jornais e revistas 
e ilustração científica, na qual animais são 
retratados a partir de um detalhismo com-
parável às fotos por varredura. De volta a 
morar no Recife após anos em São Paulo, 
Cavani comenta os próximos projetos e a 
importância da arte para a sociedade.
 O artista conta que começou a 
desenhar aos cinco anos de idade. Com o 
passar do tempo, os desenhos foram ga-
nhando maior compromisso ao ponto de 
serem tratados como uma profissão, po-
rém ele precisou ingressar no mercado de 
trabalho. “Eu já trabalhava com arte e tive 
que me adaptar aos meios de comunica-
ção [Diario de Pernambuco e agências de 
publicidade] para poder manter o trabalho 
que já desenvolvia”, explica. Im
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 Os artistas alemães foram sua fonte de 
inspiração. “Eu comecei a me interessar por obras 
de arte, saí pesquisando em literatura para poder 
me situar e observei o expressionismo alemão”, 
conta. Entre os representantes da corrente ar-
tística estavam a escola de vanguarda Bauhaus, 
ligada ao design, às artes plásticas e à arqui-
tetura, e o pintor suíço Paul Klee, membro da 
instituição. Os traços psicológicos marcantes 
nas obras ‘A Virgem na Árvore’ e ‘O Encontro 
de Dois Homens, Cada um Deles Julgando o Ou-
tro em Posição Superior’, ambas de Klee, tiveram 
grande influência em Cavani.
 Como resultado, as produções do artista 
pernambucano durante o regime militar refletiram 
esse aspecto. “No desenho e na escultura, eu tive tra-
balhos muito fortes na época dos governos di-
tatoriais no Brasil, não eram obras 
iconográficas, elas mostravam a 
situação psicológica do indivíduo 
diante da repressão que existia”, 
lembra. 
 Na escultura, ele teve o 
seu primeiro contato com a área na casa do artista Ar-
mando Lacerda, responsável pela obra do Padre Cíce-
ro em Juazeiro do Norte. Em seguida, Cavani firmou-
se na cena pernambucana ao aprender mais técnicas 
junto ao técnico em formas Severino Ambrósio.
 Atualmente, o desenhista realiza iconografia 
urbana da Praça de Casa Forte, levando ao papel de-
talhes que passam despercebidos em meio à agitação 
do Recife. Na pintura, Cavani pesquisa a técnica de 
acrílico sobre tela para desenvolver novos quadros. 
Para 2016, ele planeja lançar dois livros. Um 
com conteúdo iconográfico e outro sobre o 
viés artístico e político em seus trabalhos, a 
exemplo das lutas pelo meio ambiente. Tam-
bém em Pernambuco, o profissional planeja 
lançar um curso de desenho voltado para bi-
ólogos das universidades, no sentido de de-
senvolver a área no Estado. Quando morou 
em São Paulo, o ilustrador desenvolveu traba-
lhos para o Instituto Butantan e o Instituto de 
Biociências da USP. 
 Outro projeto planejado é retratar em 
desenho o carnaval e as casas que existiam na Rua 
Imperial, onde ele nasceu. Tantos trabalhos realiza-
dos e em andamento demonstram a dimensão que a 
arte tem para Cavani Rosas: “é a minha arma de co-
municação para fazer alguma coisa em prol do desen-
volvimento da sociedade.”
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O AMOR COMO 
FONTE DE 
INSPIRAÇÃO

Rafa Mattos, designer e 
artista plástico, leva manifesto 
‘Plante Amor, Colha o Bem’ 
ao Brasil e à Europa

Um regador com coração desenhado em uma 
pedra de mármore levou o designer e artista 
plástico Rafa Mattos a ser conhecido no Brasil e 

no exterior. Nascido no Rio de Janeiro e radicado no 
Recife desde 2009, ele encontrou na figura uma for-
ma de divulgar a mensagem que ouviu desde criança: 
‘plante amor, colha o bem’. “Sabe aquela coisa que 
você ouve tanto que não tem consciência, e quando 

se dá conta você conhece? Quando eu 
me dei por gente, percebi que já 

ouvia aquilo há muito tempo, 
minha avó nutriu essa per-

cepção em mim, minha 
mãe também”, conta o 

artista sobre a origem 
da frase. 
 O dia 11 de se-
tembro de 2012 foi 
a primeira vez que 
o designer registrou 
a mensagem. Como 
resu l tado, ve io a 

primeira admiradora 
de seu trabalho, que 

passeava pelo bairro do 
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Poço da Panela. “Dona Gina puxou papo comigo e 
disse que o desenho era lindo (...) ela ficou muito feliz 
e quis levar para casa, eu ajudei a botar a pedra de 
mármore dentro do carro”, lembra. Ainda na ocasião, 
Mattos decidiu divulgar o trabalho nas redes sociais e 
obteve uma repercussão positiva.
 Daí em diante, ele difundiu a mensagem por 
todo o Recife a partir de cada lixo encontrado, logo 
chamado de #lixofeliz nas redes sociais. A frase tor-
nou-se um movimento e resultou em novos trabalhos 
no Rio de Janeiro, Brasília e Berlim, na Alemanha. “Tive 
a grata felicidade de conhecer um público totalmente 
diferente do que estou acostumado no Brasil, que viu, 
olhou e se identificou com mensagem”, ressalta.
 A arte, para Rafa Mattos, representa “uma 
das mais eficazes formas de passar uma mensagem 
importante”. Entre outras atividades, o designer co-
manda a agência de comunicação Herz, que realiza 
campanhas publicitárias, sociais e de endomarketing 
dentro da temática da afetividade. Um desses tra-
balhos foi o Manifesto Morar Bem, realizado para a 
Conic. Empresas de alimentação, calçados, um centro 
comercial, uma prestadora de serviços e órgãos públi-
cos de Pernambuco também receberam criações do 
artista plástico.
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Xilogravura 
José Francisco Borges
(preço sob consulta)

TALENTO PARA 
FAZER ARTE
As casas de praia são os destinos cer-

tos para quem quer aproveitar o sol. 
E nada melhor que receber com bele-

za nesse cantinho afastado da cidade. Col-
orir a casa de praia com obras de mestres 
da arte popular é uma opção que agrada 
aos olhos. O Centro Pernambucano de 
Artesanato oferece diversas opções que 
imprimem aconchego e intimidade com 
peças exclusivas e de qualidade.

Serviço:
Centro de Artesanato de Pernambuco
Av. Alfredo Lisboa, s/n
Bairro do Recife, Recife (PE)
(81) 3181.3451
www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br
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Leão de Nuca 
Marcos de Nuca

(preço sob consulta)
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Jogo Americano
(preço sob consulta)

Barco de Pesca
Irandir Lopes – Recife/PE 

(preço sob consulta)

Barco Valdemir Mariano 
Cabo de Santo Agostinho/PE 

(preço sob consulta)

Tatu 70 cm
Nildo – Petrolina/PE 
(preço sob consulta)
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Escultura 
Manuel Eudócio

(preço sob consulta)
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RUMO 
AO TOPO
Crescimento da Conic 
é indicativo de futuro 
promissor  

“Julho de 2015 foi o melhor mês da Conic 
nos últimos 12 meses em termos de re-
ceita”, comemora o CEO da Conic, Lucian 

Fragoso. A declaração demonstra o dinamismo 
da construtora pernambucana com relação ao 
futuro e reforça a visão dos demais integran-
tes da diretoria. Partindo de um presente que 
acumula prêmios e inovações, a Conic planeja 
as próximas décadas modernizando sua admi-
nistração e baseada nos valores que a acom-
panham desde sua fundação: ética, eficiência 
e seriedade.
 Segundo Lucian, enquanto o merca-
do fala em depressão, a Conic treina os cola-
boradores, ensina educação financeira, ética e 
demonstra a importância de crescer junto com 
a organização. O ano de 2015 também trou-
xe uma marca impressionante: a construtora 
completou dez anos com a certificação ISO 
9001, norma que atesta a aplicação de padrões 
de gestão e qualidade, sendo recertificada sem 
necessidade de correções e melhorias. Fo
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Manuel Vicente, José Luiz Souza Filho, Lucian Fragoso e Alberto Magno.

65EDIÇÃO ESPECIAL

CO
NI

C 
DO

 F
UT

UR
O



Im
ag

en
s:

 A
rq

ui
vo

 C
on

ic

66 CONIC NEWS

CO
NI

C 
DO

 F
UT

UR
O



 “Tudo isso nos leva a comemorar esses 65 anos 
de vida de uma empresa firme, forte, com muita credibili-
dade (...) isso é um marco, mas enquanto executivos traz a 
responsabilidade de mantê-la perene, duradoura e fazen-
do acontecer”, destaca o CEO.
Engenheiro por formação, Lucian ressalta que “todos os 
empreendimentos da Conic não concorrem com o mer-
cado e têm um diferencial, 
seja de localização, tama-
nho ou 2ª residência [nova 
compra de imóvel]”. Entre 
os exemplos, o edifício Ter-
ra Brasilis Caruaru, com 46 
andares e uma unidade por 
andar em um total de 323 
m², que será o mais alto 
prédio do interior do Nor-
te e Nordeste, o Eco Resort 
Praia dos Carneiros, na praia 
homônima avaliada como a 
2ª melhor do Brasil, além de 
apartamentos com 105 m² 
e três vagas de garagem.
 Este último tipo 
de imóvel é apontado 
como uma das marcas pela 
Conic pelo superintendente 
comercial André Luiz. “A 
empresa tem uma característica de empreendimentos 
acima de 100 m², normalmente com apartamentos de 
quatro quartos, de duas a quatro suítes, quase todos eles 
com três vagas de garagem” informa. De acordo com o 
superintendente de operações Luiz Dutra, a empresa 

desenvolveu soluções inovadoras no processo de fundação 
dos edifícios Aviador Severiano Lins, Engenho Liberdade e 
Grand Tower Shopping, e conquistou o selo verde Leed 
(Leadership in Energy and Environmental Design) na 
construção da sede do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), sendo o primeiro prédio em Pernambuco 
a obter a certificação de sustentabilidade conferida pela 

entidade norte-americana 
U.S. Green Building Council. 
 “Essa capacidade de 
adaptação da Conic é o que 
faz com que ela tenha um 
futuro brilhante, ela con-
ta com bons parceiros, ela 
tem boa credibilidade com 
os clientes, ela tem bons 
produtos, ela trabalha bus-
cando o melhor”, enfatiza 
Luiz.
 O caminho para os 
resultados é explicado pelo 
superintendente de admi-
nistração e finanças, Rafael 
Araújo. “Nós elaboramos o 
planejamento, ele é apro-
vado pelo Conselho, depois 
de aprovado vamos atrás de 
executá-lo de acordo com o 

previsto (...) todo mês fazemos uma reunião de monitora-
mento, vemos o que estava previsto e o que foi realizado”, 
destaca. Na opinião dele, a governança corporativa implan-
tada em 2012 foi um “divisor de águas” na Conic em virtude 
da maior profissionalização. 

ESSA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO 
DA CONIC É O QUE FAZ COM 
QUE ELA TENHA UM FUTURO 
BRILHANTE, ELA CONTA COM 
BONS PARCEIROS, ELA TEM 
BOA CREDIBILIDADE COM OS 

CLIENTES, ELA TEM BONS 
PRODUTOS, ELA TRABALHA 

BUSCANDO O MELHOR.
Luiz Dutra, 

Superintendente de Operações

Construção 
do Grand 
Tower
Shopping.
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 Com a mudança, Lucian Fragoso atua como 
CEO, enquanto José Luiz Souza Filho, Manuel Vicente 
e Alberto Magno são conselheiros no conselho de-
liberativo. Os quatro são sócios. A estrutura é com-
pletada pela diretoria executiva, formada, além de 
Lucian Fragoso, por Rafael Araújo, André Luiz e Luiz 
Dutra. “Nosso principal motivo [para implantar a go-
vernança corporativa] foi profissionalizar ainda mais 
a gestão, deixar aquela gestão familiar onde sócio 
não cobra sócio, e outro grande motivo foi para nós 
agirmos com meritocracia com o grupo de colabora-
dores, dentro do Ciclo PDCA [Planejar, Desenvolver, 
Checar e Ajustar]”, explica Lucian. Alberto Magno sa-
lienta a relevância do modelo para o futuro da Conic. 
“É preciso haver um crescimento orgânico, e com o 
nosso sistema de governança, nós damos organici-
dade à empresa, que poderá crescer com orientação, 
planejamento e programação”, ressalta.

CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO
 Os indicadores de crescimento da Conic 
são positivos. De 2012 para 2015, o aumento líqui-

do ficou entre 10% e 20%. Atualmente, a empresa 
possui 16 empreendimentos em construção, tota-
lizando um VGV (Valor Geral de Vendas) em pro-
dução da ordem de R$ 1,5 bilhão e 2.500 unidades 
sendo construídas.
 “Estamos no caminho certo, caminhando 
para despontarmos como uma das empresas do 
topo do mercado pernambucano, isso é construí-
do com o tripé básico: sustentabilidade ambiental, 
social e financeira, com muita transparência, ética 
e relacionamento com cliente”, ressalta o CEO.
 A cultura de resultados na Conic reper-
cute de maneira positiva. A partir de informações 
precisas como o tempo necessário para obter um 
metro quadrado de alvenaria, os colaboradores 
são qualificados para produzir mais com menos 
recursos. Além disso, cada obra é tratada como 
uma célula de negócio, possuindo um caixa espe-
cífico para onde os recursos são diretamente di-
recionados. Com a credibilidade, o público realiza 
novas comercializações: cerca de 50% dos clientes 
da Conic já realizaram negócios com a empresa 
anteriormente. Fo
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EMPRESA CIDADÃ
 “Pretendemos dentro dos canteiros de 
obras, além de alfabetizar, dar oportunidade com 
aulas de computação (...) para que eles depois da-
quela obra já possam dar um upgrade, é um sonho 
que a gente carrega”, revela o conselheiro José Luiz 
Souza Filho, a respeito da visão de futuro para a 
Conic. 
 A empresa também preza pela preserva-
ção da memória do Recife. O conselheiro Manuel 
Vicente destaca que a empresa preservou um ca-
sarão histórico na Avenida Conde da Boa Vista, 
para que seja implantado o projeto do empresarial 
Grand Tower Boa Vista. O empreendimento está 
em construção. Com 45 anos de atuação na cons-
trutora, Manuel destaca que espera para o futuro 
da empresa a continuidade da seriedade e dedica-
ção presentes desde o início da Conic.

TODOS OS 
EMPREENDIMENTOS DA 
CONIC NÃO CONCORREM 
COM O MERCADO E TÊM 

UM DIFERENCIAL, SEJA DE 
LOCALIZAÇÃO, TAMANHO OU 

2ª RESIDÊNCIA.

Lucian Fragoso, 
CEO
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 Idealizado por Francisco do Rego Barros (o 
Conde da Boa Vista) para modernizar o Recife, o Te-
atro de Santa Isabel é símbolo da influência francesa 
no período em que a cidade saía da fase colonial. 
Representa o primeiro exemplar da arquitetura ne-
oclássica na então Província de Pernambuco e foi 
inaugurado em 1850 com o espetáculo “O Pajem 
D’Aljubarrota”, numa homenagem à Princesa Isabel. 
O Teatro foi um dos poucos exemplares do neoclas-
sicismo erguidos no Brasil na primeira metade do 
século 19, o que influenciou outras capitais a cons-
truírem teatros elegantes.

1ª SINAGOGA DAS AMÉRICAS
 A Kahal Zur Israel, primeira si-
nagoga das Américas, foi construída no 
Recife Holandês pelos primeiros judeus 
das Américas. Eles escolheram a Cidade 
Maurícia para morar, atraídos pela pros-
peridade econômica e liberdade religiosa, 
uma vez que fugiam da inquisição na Eu-
ropa. Porém com o declínio holandês em 
1654, a comunidade judaica de 600 famí-
lias precisou migrar e um dos locais esco-
lhidos foi a América do Norte, onde elas 
estabeleceram a atual cidade de Nova 
Iorque.

TORRE MALAKOFF, INSPIRAÇÃO RUSSA
 A Torre Malakoff conhecida dos pernam-
bucanos teve seu nome inspirado em um outro local 
com aspectos militares, a Torre Malakoff de Sebas-
topol, situada no sul da Rússia. O monumento per-
nambucano terminou de ser construído em 1855, 
quando ocorria a Guerra da Criméia. No conflito, os 
russos, em Sebastopol, resistiram aos ataques das 
tropas inglesas e francesas durante 11 meses. No 
Recife, a Torre foi erguida a 800 metros do porto, 
para servir como observatório astronômico e uma 
espécie de portão de entrada ao Arsenal da Mari-
nha. Seu visual lembra as mesquitas do oriente.

O TEATRO DE SANTA ISABEL / 
O RECIFE PÓS-COLÔNIA
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OFICINA BRENNAND
 Considerado o maior ceramista do país, Francisco Bren-
nand implantou seu museu-ateliê em uma área de 15 mil m², 
a partir das ruínas da antiga Fábrica São João. O local possui 
3,5 mil obras do artista plástico, entre esculturas, desenhos, 
telas, peças em cerâmica, a praça Burle Marx (um presente 
do paisagista homônimo ao pernambucano), monumen-
tos, a Capela da Imaculada Nossa Senhora da Conceição, 
um anfiteatro, um restaurante e espaços de locação para 
eventos. Os trabalhos de Brennand constituem um mundo 
próprio, que retratam a geração da vida em múltiplos as-
pectos: a representação da dor, o misticismo, a sexualida-
de, a fauna e a flora. Suas criações atraem turistas do Brasil 
e do exterior, que se dirigem ao bairro da Várzea, fora do 
circuito cultural do Bairro do Recife, para conferir as atrações.    
Serviço: Propriedade Santos Cosme e Damião, 
S/N - Várzea, (81) 3271.2466

INSTITUTO RICARDO BRENNAND
 Idealizado por Ricardo Brennand, primo 
de Francisco, o Instituto Ricardo Brennand tam-
bém está localizado no bairro da Várzea, porém 
na margem oposta do Rio Capibaribe em rela-
ção à Oficina Brennand. Recentemente, o IRB foi 
eleito pelos usuários do site Trip Advisor como 
o melhor museu da América do Sul. Com arqui-
tetura similar a um castelo medieval europeu, o 
local dispõe de 77 mil m² de área e possui vários 
destaques na escultura, pintura, tapeçaria e arma-
ria. Entre eles, uma das cinco réplicas da estátua 
“David”, de Michelangelo, o quadro de Frans Post 
que retrata o Forte das Cinco Pontas em 1640, 
tapeçarias com desenhos de Albert Eckout e três 
mil armas e armaduras medievais.  
Serviço: Alameda Antônio Brennand, s/n 
São João - Várzea, (81) 2121.0352

MUSEU CAIS DO SERTÃO
 Com um ano de funcionamento e mais de 110 mil vi-
sitantes, o Museu Cais do Sertão já transformou-se em um dos 
principais espaços culturais na cidade. Nas Cabines de Karaokê, os 
visitantes podem cantar as músicas de Luiz Gonzaga. A Sala do Im-
balança possibilita tocar instrumentos musicais do forró. Na Casa 
do Transtempo, o público conhece de perto o cotidiano do serta-
nejo em uma típica casa de taipe. O Cais do Sertão possui ainda 
sete territórios entrecortados por uma representação do Rio São 
Francisco. Em um dos setores, há uma tela touch screen que traz 
informações sobre os objetos ligados aos ofícios de ferreiro, mar-
ceneiro e sapateiro. Também há utensílios reais da vida sertaneja, 
como martelo e bigorna, além de exibição de filmes, e depoimen-
tos de migrantes sertanejos anônimos e famosos.
Serviço: Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, 
(antigo Armazém 10 do Porto do Recife), (81) 3089.2974
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GALERIA AMPARO 60
 A Galeria surgiu a partir de uma expo-
sição individual do artista plástico Eudes Mota, 
no espaço superior de onde funcionava a loja 
de design e decoração de Lúcia Costa Santos, 
filha de Janete Costa. Com o início da Amparo 
60, o estabelecimento comercial mudou de lu-
gar, e o Recife ganhou uma de suas primeiras 
galerias de arte. Atualmente, estão em exposi-
ção trabalhos individuais e coletivos de artis-
tas internacionais e nacionais, principalmente 
nordestinos. A Galeria Amparo 60 disponibiliza 
para venda trabalhos de 25 artistas, a exemplo 
de Cristiano Lenhardt, Alex Flemming e José 
Rufino.
Serviço: Avenida Domingos Ferreira, 92 A, 
Boa Viagem, (81) 3033.6060

ARTE PLURAL GALERIA
 Um espaço múltiplo, que incentiva a produ-
ção, a discussão, os debates e os encontros acerca do 
mundo das artes. Localizada na Rua da Moeda desde 
2005, a Arte Plural Galeria oferece mostras de cerâ-
mica, porcelana, adereços, pintura, desenho, objetos e 
fotografia. Dando ênfase à pluralidade, a Galeria tam-
bém sedia cursos, debates, lançamentos, projeções de 
filmes e palestras. Nas terças-feiras, fotógrafos profis-
sionais reúnem-se para debater ideias e experiências. 
Uma das marcas principais do ambiente são os bate-
papos descontraídos com os artistas entusiastas do 
local, como Jomard Muniz de Brito, Humberto Magno 
e Thiago Amorim.
Serviço: Rua da Moeda, 140, 
Recife Antigo, (81) 3424.4431

JARDIM BOTÂNICO DO RECIFE
 Área de Proteção Ambiental e exclusivo refúgio de 
Mata Atlântica na capital pernambucana, o Jardim Botânico 
do Recife foi eleito recentemente pelo Ministério do Meio 
Ambiente como um dos cinco melhores jardins botânicos do 
Brasil. São mais de 10 hectares de extensão, onde o visitante 
pode realizar visitas guiadas e conhecer, em detalhes, a flora e 
a fauna do ecossistema. Com a reforma realizada em 2013, o 
espaço ganhou jardins de plantas medicinais, bromélias, cac-
tos, palmeiras, flores tropicais e o econúcleo, ambiente para 
educação ambiental. Mais de 140 mil pessoas já visitaram o 
JBR desde a reabertura. 
Serviço: BR-232, KM 7,5, Curado (lado oposto ao Comando 
Militar do Nordeste), (81) 3355.0000 / 3355.0001 / 3355.0002Fo
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SCA É REFERÊNCIA EM 
MÓVEIS PLANEJADOS 
Fátima Prado 
e Clarissa Prado 
comandam 
showroom 
no Recife

Modernidade e eficiência fazem parte 
do dia a dia da SCA Mobiliário Con-
temporâneo. A revenda de alto pa-

drão do Recife, comandada por Fátima Pra-
do e Clarissa Prado, desenvolve projetos 
personalizados nos setores residencial e 
comercial. A loja da capital pernambucana 
também dispõe das mais recentes coleções 
e produtos para atender às necessidades 
dos clientes. 
 Atenta às novidades do merca-
do, a SCA oferece diversos diferenciais aos 
seus consumidores, a exemplo do Slimsto-
ne. Trata-se de uma pedra retroiluminada 
leve, resistente e translúcida, que pode 
ser utilizada em bancadas, portas, tampos, 
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painéis, frentes de gavetas, portas e eleva-
dores, além de revestimentos de lareiras, 
paredes, luminárias e pisos, seja em áreas 
externas ou internas.
 Com a tecnologia Grafismi, a SCA 
permite que seus clientes tenham peças do 
mobiliário gravadas a laser ou impressas 
por nanotecnologia, dando origem a dese-
nhos e texturas que dão um toque especial 
aos móveis. “O Grafismi permite fazer qual-
quer imagem e gravar qualquer fotografia, 
no vidro ou na madeira. É perfeito para lo-
gomarcas, projetos corporativos e residen-
ciais”, destaca Clarissa.
 Na coleção Bravo, a grife combi-
na o crochê, a madeira, o chevron e ou-
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tros materiais nas portas dos dormitórios, 
criando uma experiência sensorial única 
e conferindo elegância ao mobiliário. São 
tendências das passarelas levadas direta-
mente para o closet dos clientes.
 Na coleção Effetto, a SCA traz pu-
xadores desenvolvidos dentro do conceito 
do minimalismo e da tecnologia industrial. 
“Para a cozinha, trabalhamos as portas e as 
gavetas com cava. É outro diferencial que 
temos”, ressalta Clarissa. A empresária sa-
lienta que a loja também dispõe de móveis 
soltos. “Com a coleção Arredamenti, traze-
mos mesas de centro como um dos nossos 
mais recentes lançamentos para residên-
cias”, complementa. 

PRATICIDADE E CRESCIMENTO
 Fátima Prado destaca que a em-
presa oferece a possibilidade da compra 
dos eletrodomésticos na própria SCA, den-
tro de um único projeto. “A SCA traz essa 
praticidade, para que o cliente não precise 
ir de loja em loja após a finalização do pro-
jeto dos móveis”, ressalta. 
 Os diferenciais da SCA refletem 
no crescimento da empresa ao longo dos 
anos. “Nós temos evoluído bastante, esta-
mos nos solidificando no mercado ano a 
ano, gradualmente, fazendo da marca uma 
das melhores da cidade”, salienta Clarissa. 
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MENOR PRAZO DE ENTREGA
 A encomenda dos móveis é realizada de maneira precisa pela 
SCA. Após a finalização do projeto, um técnico se dirige até a residência 
do cliente para checar as medições, a fim de evitar diferenças. “O pro-
duto tem que vir para o Recife sob medida”, explica Clarissa. 
 Segundo a empresária, a SCA possui o menor prazo de entre-
ga do mercado: 30 dias contados a partir do envio do pedido. Após a 
montagem, realizada por funcionários próprios, o serviço de pós-venda 
entra em contato com o cliente para obter o feedback da instalação. De 
acordo com Clarissa, o objetivo é que “o projeto fique personalizado, 
com a cara de cada cliente.” 

NOVO MOMENTO
 Clarissa Prado informa que o showroom da loja, de 698 m², 
está em restruturação e terá um total de 18 ambientes para demonstrar 
as novidades ao público. “Queremos estar ainda mais próximos dos 
arquitetos, do cliente final e, principalmente, continuar atualizados com 
o mercado como sempre estivemos”, destaca. A previsão é inaugurar o 
novo espaço no mês de outubro. A SCA possui 70 unidades no Brasil, 7 
no exterior, e tem estrutura fabril sediada em Bento Gonçalves, no Rio 
Grande do Sul.
Serviço: Av. Conselheiro Aguiar, 1684 - Boa Viagem, Recife-PE, 
(81) 2128.8777
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CONDOMÍNIO 
FECHADO TRAZ 
VANTAGENS PARA 
CLIENTE INVESTIDOR
Conic é referência no 
modelo de construção 
por administração 

Reunir-se com um grupo de investidores para obter 
um imóvel com custo 35% abaixo do valor de mer-
cado, de forma segura e com garantia de qualidade. 

O regime de construção por administração reúne diversas 
vantagens para o cliente investidor e representa uma das 
especialidades da construtora pernambucana mais antiga 
em atuação, a Conic. Completando 65 anos de sucesso, a 
empresa é uma das líderes no segmento de condomínio 
fechado, possui expertise premiada pelo mercado e plane-
ja o futuro com novas unidades em construção. 
 No modelo, um grupo de investidores imobili-
ários se reúne para custear a construção de um imóvel. 
Em seguida, uma construtora é contratada para executar a 
obra e passa a ser remunerada por uma taxa previamente 
acertada. 
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 Todas as despesas são custeadas 
diretamente pelos proprietários, o que 
configura o condomínio fechado. Os con-
dôminos são os próprios incorporadores 
dos imóveis. Como resultado, os proprietá-
rios podem morar ou revender os bens que 
foram adquiridos a um custo menor do que 
o de mercado.
 “Em tempos de inflação e de difi-
culdade de financiamento, é um regime ex-
traordinário (...) naquela época [década de 
1990], um apartamento na Av. Boa Viagem 
vendido por condomínio fechado chegava 
a ser 40% mais barato do que na incorpo-
ração”, comenta o atual sócio e conselheiro 
da Conic, José Luiz Souza Filho. Ele explica 
que o regime de construção por condomí-
nio fechado teve início a partir do consór-
cio com a Souza Filho. 
 No início da década de 1990, José 
Luiz Souza Filho participava da empresa 
homônima de consultoria e planejamento 
imobiliário, que já construía empreendi-
mentos no modelo de administração em 
Pernambuco. Ele conta que a Souza Filho 
buscava associação com uma construtora 
no Estado e explica a razão da identificação 
com a Conic: “a empresa já tinha um nome 
muito bom na cidade, era tradicional.”
 O Porto dos Corais foi o primeiro 
edifício construído em condomínio fecha-
do a partir do consórcio. O empreendi-
mento foi erguido em Piedade com quatro 
suítes. Em seguida vieram outros projetos 
marcantes. Em Casa Forte, o Terra Brasilis 
venceu o prêmio da Associação das Em-
presas do Mercado Imobiliário de Pernam-

buco (Ademi) na categoria quatro quartos 
master, e representou o Brasil na Espanha 
durante o Congresso Internacional de Re-
vestimento Cerâmico (Qualicer), como o 
maior prédio residencial do mundo com a 
fachada toda revestida em cerâmica. Entre 
as inovações trazidas e copiadas pelo mer-
cado estão a sauna construída no banheiro 
e os dois banheiros masculino e feminino 
na suíte máster, a fim de oferecer maior 
conforto.
 O fundador da Conic, o engenhei-
ro Júlio Maranhão, foi homenageado pela 
empresa, dando nome ao edifício constru-
ído na Avenida Boa Viagem e que trouxe 
quatro suítes em unidades de 220 m² e 210 
m². Na opinião de José Luiz, “Recife é uma 
das cidades onde deu certo” o modelo de 
construção por condomínio fechado em 
virtude da seriedade adotada. Ele conta 
que a construtora detalha aos condôminos 
todo o andamento da obra, com transpa-
rência, ética e reuniões regulares. 

NOVOS PROJETOS
 A empresa prossegue com novos 
empreendimentos no modelo de condomí-
nio fechado. Os edifícios Engenho Harmo-
nia, na Ilha do Retiro, Terra Brasilis Carua-
ru – que será o maior edifício do interior 
no Norte/Nordeste, Wellington Ayres, em 
Casa Amarela, e Freguesia Mario Bhering, 
no bairro da Tamarineira, foram projetados 
dentro do padrão Conic: unidades acima 
de 100 m², com três vagas de garagem e 
quatro quartos.
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DUBAI, 
ARQUITETURA 
E PROSPERIDADE 
ATRAEM OS 
VISITANTES

Dubai não era nada além de 
um pequeno assentamento 
humano às margens do gol-

fo arábico, sustentado pela pesca 
e pelo comércio de pedras precio-
sas. Sempre foi um povo dominado, 
primeiramente pelos turcos, em se-
guida pelos mongóis, pelos portu-
gueses e finalmente pelos ingleses. 
Estes estiveram na região até 1971, 
quando a maioria dos reinos (exce-
to o Catar e Bahrein) concordou em 
unir-se e formar os Emirados Árabes 
Unidos. O artífice deste fato foi o 
Sheik Zayed Bin Sultão Al Nahyan, 
que governou Dubai até sua morte, 
em 2004. Dubai é governada hoje 
pelo Sheik Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum.
 Dubai é, sem a menor dú-
vida, a cidade que mais tem nos 
surpreendido ultimamente e não 
somente por ser a de maior cresci-
mento desde os anos 90, mas tam-
bém porque esta cidade, capital dos 
negócios dos Emirados Árabes (e 
localizada estrategicamente entre as Fo
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capitais financeiras de Londres e Singapu-
ra), tem se caracterizado por realizar vários 
e incríveis mega projetos. Projetos como o 
Hotel Burj Al Arab (único hotel 7 estrelas 
do mundo), The Palm (arquipélago artificial 
observável do espaço, que conterá resi-
dências, locais para entretenimento e co-
mércio), The World (300 ilhas artificiais que 
representam o mapa-mundi), a pista co-
berta de esqui (a maior do mundo) e, ulti-
mamente, a Cidade Internacional de Dubai, 
fizeram desta a cidade onde tudo, graças 
ao dinheiro do petróleo, é fantástico e gi-
gante. Em breve, Dubai terá o maior prédio 
do planeta, o Burj Dubai, que já está em 
construção, e ultrapassará incríveis 800m.
 O crescimento de Dubai se deve 
ao fato de ter investindo na construção de 
enormes parques industriais (investigação 

biotecnológica, semicondutores e eletrôni-
cos, petroquímica, minérios e metais, etc.), 
aos quais são aplicados um marco regu-
latório específico pró negócios, fato que 
favorece os investimentos e a rápida insta-
lação de novas empresas assim como o rá-
pido retorno de 100% do capital investido, 
abundante energia vendida a baixos custos 
e uma excelente infra-estrutura aeroportu-
ária. Aliás, o maior porto do mundo tam-
bém está localizado em Dubai, seu nome é 
Jebel Ali ou Port Rashid.  A decisão do 
governo de diversificar suas atividades de 
uma economia baseado no comércio, mas 
dependente do petróleo, a uma orientada 
ao setor de serviços e ao turismo, fez com 
que a construção se tornasse mais rentável, 
fato que gerou um boom imobiliário entre 
2004 e 2006. Fo
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 Mais moderna do que tradicional 
em relação aos outros territórios dos Emi-
rados Árabes Unidos, Dubai passou por 
cima de seu clima desértico para chamar 
a atenção do mundo. A capital de mes-
mo nome combina um grande centro de 
negócios, lojas de luxo e muitas atrações 
para os visitantes. Quando se fala em Du-
bai logo vem à mente construções arroja-
das, frutos da riqueza vinda do petróleo. E 
isso é verdade. Nas últimas duas décadas, 
sobretudo, não parou de erguer arranha-
céus de esplendorosa arquitetura. Entre os 
que mais atraem a atenção estão o Burj 
Khalifa, considerado o mais alto do mun-
do, e o Burj Al Arab, com a forma de uma 
vela. Pode-se gastar horas visitando os 
souks (os mercados em árabe) ou os sho-
ppings. 
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 O The Dubai Mall, abriga, além de 
1200 lojas, o enorme The Dubai Aquarium 
e o Mall of the Emirates Mall dá espaço 
para o Ski Dubai, uma incrível pista de ski 
indoor. Para conhecer melhor a história do 

lugar, uma das opções é o Museu de Du-
bai, que reúne achados arqueológicos 

da região. A tradição islâmica está 
representada na belíssima Mes-

quita de Jumeirah. Já Bastakiya, 
umas as áreas residenciais 

mais antigas da região, exibe 
construções com arquitetu-
ra única.  
 Dubai é uma festa para 
os fãs da arquitetura. Pra-
ticamente todos os gran-
des escritórios do mundo 
plantaram uma grande 
obra no deserto e na orla, 
desafiando a areia, as tem-

pestades e os ventos, todos 
inclementes. Além disso, as 

belas praias agradam os ba-
nhistas. No entanto, a grande 

atração de Dubai é mesmo a 
imensa variedade de opções de 

compras. São dezenas de lojas de 
departamento, estabelecimentos duty-

free, outlets e shopping centers que ven-
dem artigos de luxo e de grifes celebradas 
em todo o mundo.Fo
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BELEZA E 
PROTEÇÃO

As cortinas são como a roupa da 
casa, preenchem os ambientes 
emoldurando as janelas dando 

um toque de personalidade. Também 
garantam privacidade e a luminosi-
dade no ponto certo.  Podem ser va-
porosas e translúcidas, dramáticas e 
cenográficas ou práticas e clean, tudo 
depende da decoração pretendida 
para o lugar. Elas funcionam como 
um detalhe da decoração e combi-
nadas ou não com persianas, atuam 
como filtro da luz ou apenas adorno. 
 Os detalhes, os diversos 
acabamentos e padrões, possibilitam 
uma grande oportunidade de dar 
aquele acabamento no seu projeto 
de ambientação. Itens como medi-

das, pregas, altura diferenciada para 
a barra, se é painel ou se enrola para 
abrir espaço para a paisagem são de-
talhes a serem discutidos. Na hora da 
escolha, para cada ambiente e ne-
cessidade, há um tipo de produto e, 
como a moda, cada estação traz no-
vidades. 
 Existem modelos que dosam 
a claridade e mantêm a paisagem à 
vista, outros impedem a entrada de 
luz no quarto e no home theater, 
permitindo aconchego, um sono sem 
interrupções ou maior visibilidade na 
tela. Com cortinas e persianas é pos-
sível obter maior conforto térmico e 
proteger móveis, objetos decorativos, 
pisos e tapetes da ação do sol. 
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 Casas com grandes varan-
das e janelas que podem ter seu inte-
rior devassado, apartamentos em an-
dares baixos ou com janelas próximas 
ganham privacidade com o produto. 
Cortinas em tecido deixam o cômo-
do mais aconchegante e harmonizam 
bem em praticamente todos os ti-
pos de ambientes, uma vez que para 
fazê-las existe uma ampla variedade 
de tecidos, cores, estampas e tramas. 
Persianas em madeira, cortinas ro-
manas, cortinas plissadas e rolôs são 
mais modernas, podendo ser usadas 
tanto em residências quanto em am-
bientes comerciais. O mercado é rico 
em opções, com modelos inclusive 
motorizados, em que com controle 
remoto pode-se regular a luz, fazer 
abrir e fechar. 
 As mais tradicionais são as 
persianas de lâminas, existem tam-
bém as plissadas que são luxuosas, 

as feitas de tecido pregueado e as 
romanas, que são erguidas dobrando 
em suaves camadas. Os rolôs, como 
o nome já diz, são aquelas peças que, 
quando recolhidas, ficam enroladas e 
são muito práticas. 
 Quanto aos materiais, há 
modelos de alumínio, madeira, algo-
dão, poliéster, PVC, fibras naturais e 
sintéticas. A escolha depende do tipo 
de ambiente e do objetivo desejado: 
escurecer o espaço, apenas filtragem 
dos raios solares ou privacidade. 
 A peça deve acompanhar a 
proposta da decoração, sem brigar 
com os outros itens do ambiente, 
ela atua como complemento e nun-
ca como a vedete do ambiente. Em 
caso de dúvida, as persianas e rolôs 
clarinhos funcionam como elementos 
neutros e vão bem em qualquer es-
tilo de decoração. Madeiras no tom 
natural e fibras podem ser usadas Fo
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para criar um clima despojado, ideais 
para campo ou praia. As de tecido, 
que nunca saem de moda, vão bem 
em qualquer situação, é só escolher 
o tecido certo. Um outro ponto a ser 
observado é a forma como a cortina 
ou persiana será instalada.  O acaba-
mento ideal e mais elaborado para 
persianas e cortinas com movimento 
de sobe e desce é a sanca de gesso 
ou madeira, que esconderá o acaba-
mento. 
 Para cortinas de tecidos 
pode-se usar varões em vários estilos 
ou trilhos embutidos. Para proteção 
já existem tecidos tecnológicos que 
controlam o calor e filtram os raios 
UV sem impedir a entrada de luz na-
tural nem esconder totalmente a pai-
sagem. Mostramos alguns exemplos 
de aplicação do produto para servir 
de guia. Escolha seu estilo e mãos à 
obra.

Projeto das arquitetas Marcia Nejaim e Suzana Azevedo.
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ENGENHO 
HARMONIA
Localização: 

Ilha do Retiro
4 Quartos, 2 suítes

113,17 m²
3 Vagas de garagem

RESERVA DE 
APIPUCOS
Localização: 
Apipucos
4 Suítes
Apartamentos de 
158 m² e 208 m²
3 ou 4 Vagas 
de garagem

WELLINGTON 
AYRES
Localização: 
Casa Amarela
4 Quartos 
3 suítes 
(1 reversível)
125,92 m²
3 Vagas de 
garagem

ENGENHO HARMONIA
 Unidades com 113,17 m², 4 quartos sendo 2 
suítes (1 reversível), sala em L, varanda, BWC social, de-
pendência completa de serviço, 3 vagas de garagens.                      
O empreendimento possuirá 20 pavimentos tipo, com 2 
apartamentos por andar, 2 elevadores e fachada em ce-
râmica. Lazer completo com espaço brinquedoteca, mini-
campo gramado, espaço fitness, espaço gourmet, espaço 
sala de estudo, espaço terraço, speed ball, playground e 
espaço salão de festa. 
Ilha do Retiro, Recife/PE

WELLINGTON AYRES
 Apartamentos com 125,92 m², 4 quartos (3 su-
ítes sendo 1 reversível), varanda, sala para 2 ambientes, 
BWC social, depósito de serviço, BWC de serviço. Unida-
des com 3 e 2 vagas de estacionamento. O edifício pos-
suirá 15 pavimentos tipo, sendo 2 unidades por andar e 
2 elevadores. Lazer completo com espaços para salão de 
festa, sala gourmet, sala de estudos, lan house, sala para 
ginástica, brinquedoteca, piscina com deck, área de convi-
vência, playground, sauna, bicicletário, sala de jogos, sala 
gourmet, piscina com deck e minicampo. 
Casa Amarela, Recife/PE

RESERVA DE APIPUCOS
 Primeiro condomínio clube sustentável da região, às margens do Rio 
Capibaribe e ao lado do Parque de Apipucos. Possui apartamentos com 158 m² 
(3 garagens) e 208 m² (4 garagens) com 4 suítes sendo 1 master, sala para dois 
ambientes, varanda gourmet, dependência completa e lavabo. São 7 torres com 7 
pavimentos, totalizando 196 unidades. Lazer completo com espaço para pista de 
cooper e ciclovia, piscina com raia, varanda gourmet, espaço para minicampo gra-

mado, piscina adulto e in-
fantil, espaço para redário, 
espaço para brinquedote-
ca, espaço para home cine-
ma, espaço para sala baby, 
espaço para sala gourmet, 
espaço para fitness, espa-
ço para jogos eletrônicos, 
espaço para recreação in-
fantil, espaço relax, espaço 
para jogos de mesa, xadrez 
gigante e espaço para qua-
dra de tênis. 
Apipucos, Recife/PEIm
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TERRA BRASILIS 
CARUARU

Localização: 
Bairro dos 

Universitários 
Caruaru
4 Suítes

Apartamentos de 
323,24 m²

5 Vagas de garagem

GRAN TOWER 
BOA VISTA
Localização: 

Boa Vista
Heliponto
Auditório

Salas a partir 
de 31 m²

GRAN TOWER 
SHOPPING
Localização: Boa Viagem
Lâmina Corporativa 
de 1.179 m²
Acesso exclusivo ao 
Shopping Recife
Heliponto
Salas entre 62 m² e 215 m²
20 elevadores 
Inteligentes

TERRA BRASILIS CARUARU
 Será o empreendimento mais 
alto do Norte e Nordeste. Unidades com 
323,24 m², 4 suítes sendo uma master com 
closet e 2 bwc; sala para 3 ambientes, 3 va-
randas sendo 01 gourmet, gabinete, estar 
íntimo, copa, cozinha, 2 quartos de servi-
ços, depósito e despensa. O edifício terá 40 
pavimentos tipo, com 1 apartamento por 
andar, 3 elevadores, estacionamento para 
visitantes, guarita com antecâmara, estar 
para motoristas e hall social. Lazer comple-
to com piscina com raia e prainha, sala de 
fitness, lava-jato, salão de festa, minicampo 
de futebol, pista de skate, quadra de tênis, 
quadra poliesportiva, bicicletário e pista de 
patinação.
Bairro dos Universitários, Caruaru/PE

GRAND TOWER BOA VISTA
 Localizado no início da Av. Conde da Boa Vis-
ta, próximo ao bairro do Derby, o empresarial Grand 
Tower Boa Vista terá 21 pavimentos tipo, com 16 sa-
las por andar a partir de 31 m². A lâmina corporativa 
possuirá 543,28 m². Serão 498 vagas em 10 andares 
de garagens. O empreendimento também oferecerá 7 
elevadores, auditório, salas de uso coletivo e sistema 
inteligente de segurança.  Os casarios do século XIX 
serão preservados no terreno e darão lugar a um cen-
tro de serviço/comércio.
Boa Vista, Recife/PE

GRAND TOWER SHOPPING
 Único empresarial integrado ao Sho-
pping Recife, o Grand Tower Shopping terá a 
maior lâmina corporativa do Nordeste, com 
1.179 m², e salas comerciais de 62 m² a 215 
m², todas com preparação para piso elevado. O 
empreendimento possuirá fachada em pele de 
vidro, heliponto, hall social triplo, auditório, 14 
elevadores inteligentes mais 7 elevadores ex-
clusivos para o estacionamento. O empresarial 
terá 396 salas comerciais, 30 pavimentos, 1.169 
vagas de garagem.
Boa Viagem, Recife/PE
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Poste no seu Instagram uma foto de 
uma paisagem da sua cidade com a 
hashtag #AquiPorPerto, marque a 

@construtoraconic e não esqueça de 
colocar na legenda o local onde ela 
foi tirada. As melhores aparecerão 

nesta sessão da Conic News.
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65 anos de inovação, 
com a paixão de quem 
ama novos desafios.
Em sua história, a Conic ajudou a guiar o futuro da construção civil
no Nordeste com projetos inéditos e inovadores, gerou tendências que
possibilitaram o avanço das nossas cidades. Que venham os próximos 65.
no Nordeste com projetos inéditos e inovadores, gerou tendências que
possibilitaram o avanço das nossas cidades. Que venham os próximos 65.possibilitaram o avanço das nossas cidades. Que venham os próximos 65.

Grand Tower Shopping
Recife

Terra Brasilis Caruaru
Caruaru

(81) 2119 6673 • fb/construtoraconic
www.construtoraconic.com.br

Grand Tower Shopping 
Empreendimento com a maior lâmina corporativa do Nordeste.

Terra Brasilis Caruaru
Residencial de alto luxo na capital do Agreste.

Eco Resort
Condomínio de luxo integrado à natureza numa das mais belas praias do Brasil.

Conheça algumas obras inovadoras em andamento na Conic:

Eco Resort - Praia de Carneiros
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