
GUIA PRA QUÊ?

O Setor de Diversões Sul, mais conhecido como Conic, 
é um espaço de efervescência cultural e ponto de en-
contro de tribos diversas e de pessoas que procuram 
produtos e serviços especializados. É também um lugar 
de engajamento político-social e de diversão e lazer.  
Caminhando pelo Conic hoje, a sensação que se tem é 
que estamos dentro de um bairro e que seus usuários 
são como os moradores que, enxergam nele uma se-
gunda casa e um senso de pertencimento. 

Este guia de bolso tem como objetivo colocar o Conic 
no mapa,  reunindo um pouco da sua história, das suas 
manifestações culturais, dicas de usuários e do que faz-
er por ali, elaborado em colaboração com pessoas que 
realmente o conhecem. 

Vamos ocupar o Conic!

Imaginado por Lucio Costa como um lugar sofisticado 

e cosmopolita, previam-se livrarias, restaurantes, cafés, 

casas de chá, bares e boates, além de outras atividades 

que deveriam preencher as necessidades de lazer da 

futura população do plano. Segundo o Relatório do 

Plano Piloto, o acesso ao setor seria feito através de 

galerias e arcadas, concentrando atividades voltadas ao 

comércio e ao entretenimento. Lucio 

Costa cria esta imagem de centro 

baseado na Champs Elysées em Paris, 

no Piccadilly Circus em 

Londres, Times Square 

em Nova Iorque e na 

Rua do Ouvidor no 

Rio de Janeiro. Suas 

boutiques famosas e 

seus painéis ilumina-

dos, seus restaurantes luxuosos e cafés, 

além do burburinho típico das ruas 

brasileiras, numa tentativa de reunir diferentes grupos 

de funcionários, estudantes, comerciantes e profissionais 

liberais.
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Lucio Costa concebe 
em seu Relatório para 
o Plano Piloto o Setor 
de Diversões

Com o processo de abertura 
política, a criação de novos 
partidos políticos passou a 
ser permitido e inicia-se a 
instalação de sindicatos e 
associações no Conic

Inauguração da Faculdade 
de Artes e Teatro Dulcina 
de Moraes, vinculada à 
Fundação Brasileira de 
Teatro, onde 
existiam cursos de Artes 
Plásticas, Teatro e Música

Brasília é tombada pela 
Unesco como Patrimônio 
Cultural da Humanidade

Criação de prefeitura, com 
o objetivo de requalificar o 
Conic e mudar a sua imagem 
negativa

Cine – Atlântida é comprado 
pela Igreja Universal do Reino 
de Deus

Surge, também, a primeira loja 
de skate do Conic

Tombamento do 
Teatro Dulcina de 
Moraes e acervos 
da atriz (Decreto 
nº 28.518, de 7 de 

dezembro de 2007), 
pelo DePHA

Fechamento do Cine Ritz por falta 
de alvará e por suspeita de funcionar 
como casa de prostituição

Fechamento, também, de lojas que 
vendiam e exibiam filmes pornôs 
em cabines

Inicia-se reforma 
na Praça Zumbi dos 
Palmares (fachada 

leste do Conic)

Incêndio
 no Teatro Dulcina

Inauguração de Brasília

Inicia-se a construção dos 
espaços públicos do Setor 
de Diversões Sul, como 
forma de incentivo à con-
strução de edifícios.

Inauguração do SDS, primeiro 
edifício voltado para  a Esplanada 
dos Ministérios. Inauguração do 
Cine-Atlântida e em seguida dos 
edifícios Venâncio II, III, IV, V e VI

Instalação de embaixadas e órgãos 
públicos

Inauguração da New 
Aquarius, primeira 
boate gay de Brasília

Construção do estacio-
namento de serviço e da 
praça de ligação entre o 
Hotel Nacional e o SDS

Inauguração do 
Cine-Superama, 
cinema especializado 
em exibição de filmes 
de arte

1º Seminário de Problemas Ur-
banos de Brasília, onde foi discuti-
do o esvaziamento de setor, assim 
como foram denunciados os usos 
incompatíveis com o projeto de 
1962, como a inexistência de bares 
e restaurantes voltados para a 
plataforma e a falta de tratamento 
paisagístico das áreas públicas 
e praças

Implantação de 
praças em frente 
aos SDS e SDN e 
inauguração do 
Conjunto Nacional

A CHAMPS ELYSÉES DO CERRADOwww.facebook.com/conicaoavesso
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ciclovias existentes

estações Bike Brasília

LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Feiras de Artesanato
 

Encontro de B-Boys e B-Girls
Desde 2000, o encontro de hip-hop e break dance ocorre 
todo primeiro sábado do mês no Conic. A iniciativa se deu 
pelos próprios dançarinos, que se reuniam primeiramente na 
plataforma superior da Rodoviária e no Conjunto Nacional. 

Shows de rock
O Ticones, dono do Bar Barbarella, promove shows de rock 
no corredor que fica na frente do seu bar. As bandas se orga-
nizam e ele disponibiliza o espaço, gratuitamente. Segundo 
ele, mais de cem bandas já tocaram em seu bar. 

Quinta do charme
Desde 2003, o Baile Charme toma conta da praça de alimen-
tação do Monumental Shopping .

Discotecagem
Grupos e coletivos como a Firma de Scratches organizam 
eventos de discotecagem mensalmente no Conic. 

Teatro Dulcina de Moraes
O Teatro Dulcina foi inaugurado em 1980 e é uma importante 
referência no movimento cultural do Conic e de Brasília. 
Além do teatro, a Faculdade de Artes possui uma galeria 
onde são expostos diversos trabalhos e mostras artísticas. 

Quiosque Cultural
Desde 1999, após o fechamento de sua livraria no Conic, 
Ivan Presença mantém o Quiosque Cultural. Além de sebo 
de livros e vinis, seu Ivan promove encontros literários, 
como saraus de poesia e lançamentos de livros. A sua última 
novidade é o Quiosque Autoral, um evento que espera reunir 
músicos autorais da cidade às sextas-feiras. Biblioteca Salomão Malina

A Biblioteca Salomão Malina encontra-se no Ed. Venâncio 
III, voltada para a pracinha do Ed. Darcy RIbeiro. Projeto 
da Fundação Astrojildo Pereira (fundo partidário do PPS), 
é um ambiente de estudo, que provê rede wifi gratuita e 
computadores comunitários. Organiza finais de semana 
literários e é um ponto de bookcrossing (espécie de troca de 
livros) em Brasília. 

BsB Criativa
Localizado no Ed. Darcy Ribeiro, o projeto BSB Criativa é uma 
parceria das secretarias com o Ministério da Cultura e tem 
por objetivo fomentar o empreendimento cultural por meio 
da capacitação e produção na Economia Criativa. Oferecem 
cursos de capacitação para artesãos, agentes e entes cul-
turais do DF, que são auxiliados na elaboração de projetos 
para a captação de recursos públicos e para concorrer a ed-
itais, como os lançados pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC). 
Disponibilizam, também, salas de aula para usos diversos e 
salas para coworking (escritório compartilhado de trabalho). 

Vestuário 

Óticas

Farmácias e atendimento de saúde

Lojas de instrumentos e artigos musicais

Camiseterias

Lojas de skate

Lojas de cultura urbana

Lojas de fotografia e eletrônicos

Lojas de utensilhos e presentes

Joalherias

Salões de beleza e acessórios para cabelo

Bancos, lotéricas e serviços financeiros

Imobiliárias

Gráficas e Papelarias

Auto-escolas

Utilitários

Lojas de piercings e tatuagens

Restaurantes, lanchonetes, bares e cafés

Mercados e distribuidoras de alimentos Locais e artigos de culto

Segunda a sexta: 09:00 - 19:00

Sábados: variável

Sindicatos e Associações

Atividades culturais
 (teatro, galeria, biblioteca)

Correios
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TÉRREO

2o SUBSOLO

Pilotis do Ed. Darcy Ribeiro

Praça do chapéu

Ed. Boulevard (subsolo)

Frente ao Ed. Miguel Badya

Ed. Venâncio III 

Ed. Darcy RibeiroBar Barbarella

Praça do chapéu ou 
Pilotis do Ed. Darcy Ribeiro 

Seg. a sex., de tarde

Terça a sexta 

Quinta-feira, a partir das 19:00

Fim de semana

Seg. a sex., de tarde

Segunda a sextaFim de semana 

Primeiro sábado do mês
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO


