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Em 10 de Março de 2016, as marcas: Netbits Tecnologia e Marcone Online completam 10 

anos de vida e muitas conquistas. Aqui vou contar um pouco de nossa história, como tudo 

começou. 

  

Marcone Candido de Araujo, esse é meu nome, hoje com 35 anos, filho de pais 

analfabetos e pobres, mas dignos de respeito e admiração. Meu Pai Marcos Pereira de 

Araujo, zelador, Pernambucano e minha Mãe Josete Candida Marques natural de Alagoas 

dona de casa, lavadeira e com uma criação de porcos era a principal fonte de renda. 

Desde cedo catava no lixo, restos de comida para os porcos e assim no período de abate, 

mainha os vendia ou abatia e colocava à venda. Nesse período a nossa família morava à 

Rua Amaro Soares de Andrade em Piedade, Jaboatão dos Guararapes em PE, Da 

infância pobre nossa mãe pode nos dar a maior riqueza, o acesso aos estudos. 

Sentia que a minha vida se transformaria, se focasse nos meus ideais; mas em 1989, 

devido a impossibilidade de manter a criação de porcos devido a ocupação do terreno 

onde era despejado o esgoto dos chiqueiros. Viemos morar em Jardim Piedade à margem 

de um canal no meio de uma lagoa, onde nossos pais e amigos, construíram uma ponte 

de 70 metros de comprimento com uma curva aos 50 metros, onde os rolos de madeira 

eram colocados dentro da vagem e com taboas sobre elas pregados onde passaríamos 

para aterra o pedaço de chão alagado. Mas o acesso a ponte era por dentro do quintal de 

Maria Da Paz, a mesma deu o alagado para os meus pais tocarem a vida, ela também 

criava porcos e gado e coletava lixo de Hotel Sheraton Piedade, Porcão Boa Viagem entre 

outros lugares. 

Só de relembrar essas cenas da saudade da época de menino, pastorando o gado que 

agora faria parte da criação. 
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Esse lugar no verão era bom, mas quando chegava o inverno, parecia uma ilha, onde 

ficávamos ilhados na área aterrada. 

Faltava muita coisa, muitas delas comida, mas a sabedoria de mamãe, dada por Deus, 

aliviava a fome, 1º filho de 3. Nunca tive luxo para comer, só Deus sabe o que 

passamos(...), mas vamos continuar. 

Em 1990 dei início aos estudo do ensino médio na Escola Professora Cândida de Andrade 

Maciel em Cajueiro Seco com a conclusão em 2003. Mas em 1997 começaria o amor por 

informática. Ops! só lembrando sou deficiente visual. As aulas de computação eram 

ministrado em Dom Helder, pela escola Malba Lucena (muito obrigado pela oportunidade), 

onde aprendi a usar o DOS, WINDOWS 3.11, WORD, EXCEL, POWER POINT entre 

outros aplicativos. Tudo isso era fantástico, não tinha computador, o curso só foi possível, 

pois na época eu trabalhava em uma granja e abatia galinha e atendia no balcão.De lá pra 

cá não parei mais, foram vários cursos. 

Grupo Origem na Rua da União no Recife - PE, também me ajudou muito, muitas vezes 

seguia ao curso caminhando muitos km à pé pois as passagens eram poucas, mas isso 

não fez eu parar. 

Por volta de 2004 me tornei voluntário do projeto Escola Aberta, da UNESCO em parceria 

com o Governo do Estado de Pernambuco, levando conhecimento as comunidades pobres 

e violentas, outra bagagem para o conhecimento de vida. De voluntário instrutor à 

dinamizador de oficinas de informática. 

Em 2006 tornei-me empresário no ramo de Lan House, com Internet de 300k de 

velocidade pela Telemar, usando um modem Adsl da 3com, pasmem achado no lixo, A 

LAN que tinha um nome de Marcone Online, atualmente destinada a responsabilidades 

sociais em comunidades carentes com alguns vídeos no youtube com o título de Uma 

Semana de Inclusão Digital. Em 2008 compartilhando internet para comunidade de Jardim  
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Piedade, Coquinhos e Loreto, em 2012 Criando a Marca Netbits para essa atividade de 

provimento de acesso à internet. Sempre no desejo de atender com qualidade aos 

clientes, em dezembro de 2015 realizamos uma Fusão com a Vescnet Brasil, grande 

provedor de acesso as redes de telecomunicações e conteúdos de Internet de Recife-PE. 

Com link de dados em fibra óptica de 10 km atendemos clientes residenciais e 

empresariados e  queremos atender nossa cidade e conquistar o Mundo. 

Aqui deixamos os nossos agradecimentos à todos que contribuíram para a nossa estrada. 

Sabemos que há muito a fazer e melhorar, mas Eu Marcone Candido de Araujo, digo aqui 

que perseguirei os nossos ideais das marcas: Marcone Online, Netbits, Dualplay entre 

outras para sempre trazer e realizar o melhor para todos que acreditam e nos procuram. 

Em abril de 2017 recomeçamos, com 2 links de operadoras distintas, rotas diferentes e 

conteúdo dos PTT’s e CDN próprios.  

Netbits, sempre com você. 
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