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PI,ANIL — PLANEJAMENTOS E ADMINISTRAÇAO 1>E IMÓVEIS LTDA., 
r.aa empresa do ramo imobiliário, surgiu na década de 60 e, a partir deste 

momento sua grande preocupação foi sempre proporcionar aos seus clientes, 
uma melhor prestação de serviços. Para isto, começou a selecionar e contra-
tar os melhores corretores, chefe de vendas, funcionários diversos, mantendo 
sempre um padrão de qualidade, com a supervisão direta do Diretor de cada 
área. Tanto o Departamento de Locações, como o Departamento de Com-
pras e Vendas, tiveram rápida àscenção, graças à segura orientação de seus 
Diretores Armando Coltro, Walter Antunes de Campos e Âristides Posteraro 
Riccioppo. Outro ponto alto da empresa é sua organização interna, que per-
mite creditar os valores do aluguéis de seus inquilinos, no prazo máximo de 
48 horas. Hoje, o alto grau de especialização alcançado pela PLANIL lhe as-
segura um crescente volume de negócios. Por tudo isso que foi exposto, pre-
vê-se para o ano em curso, uma ascensão maior ainda, sendo certo um cres-

cimento gradual e seguro. Ontem, às 17,30 horas, a PLANIL inaugurou sua 
primeira filial, à Rua Daniel Kujawski, 504. Em nome do DM, esteve presen-
te o Diretor-Comereial, Dr. Miguel Liporaci. 
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REENCARNAÇÂO. lis-

te é o palpitante, tema 
cia palestra q,ue está 
sendo anunciada, peila 
Loja Rosaoruz de Ribei-
rão Preto, par<^ a qual 
estão convidados todos 
os interessados. Será 
iValizada no dia 17 se 
novembro próximo, às 
20 horas, n o Salão No-
bre dá Sociedade l e g i ã o 
Brasileira, Rua Viscon-
çlc< de Inhaúma, 490, 1 o 
andar A entrada é 
franca. Durante a Pa-
lestra, segundo anuncia 
o convite que receba-
mos, serão abordados 
assuntos de como, quan-
do e por que ao fenôme-
no ds reencarnaçãa. 

RIBEIRÃO PRETO 

Ainda a respeito da PLANIL, apenas para que se 
constate, sua evolução, no mercado imobil iá-
rio ribeirãopretano, apresentamos estes d a -
dos oficiais, veri f icando-se o aumento do nú -
mero de locacões efetuadas através da empre-
sa : sm 73, 1511; 74, 1746; 75,. 2166; 76, 2300 e 
em 1.977, cerca de 3.300 locações. Dados bas -
tante significativos. 
SCARFI CALÇADOS inaugurou ontem, à Rua 
Camilo de Matos, 1770, Jardim Paulista, jplua 
loja de varejo, anexo à fábrica. As criações 
tia famosa indústria ribeirãopretana vendidas 
em várias partes do Brasil poderão agora ser 
adquiridas naquele local, direto da fábrica. 
DIAS MARTINS S / A — MERCANTIL E INDUS-
TRIAL, filial de Ribeirão Preto, amplia sua 
s?de física passando a atendei em prédio pró -
prio (aliás uma enorme construção, muito bo -

n Jta) , lccaVzada na Avenida Francisco Jun-
cueh-a. esquina de rua Luiz Fregonezi, a u m 
quarteirão da Avenida Meira Júnior. A m u -
dqncn c - n c - p ! i / a - s c nesta segunda feira. 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIBEIRÃO 
PRííTO LTDA. , Av. Quito Junqueira, .826; sob 
a rtireçío -cnmnetente de Dimitri e Arlindo, tem 
tilo um movimento intenso nos últimos dias 
pela chegada definitiva do calor. 

Ribeirão Preto vive 
mais um dia de Festival 
da Arte, promovido pelo 
Instituto Santa Lydia. 
Quadros, jóias e tape-
çarias estão expostos 
na Casa da Cultura, 
das 16 aò 22 horas, dia-
riairionte, com entrada 
franca. . Ontem, tivemos 
a presença da Orques-
tra Juvenil de São Pau-
lo, sob a "egência do 
Maestirq Diogo Pacheco 
e como solista de piano, 
Jc-ão Carlos Martins 
Amanhã, haverá no Fes-
tival de Arte, o sortkio 
de uma jóia, oferecida 
por Amste<rdam & Sauer. 
Necessário levar o con-
vite 

B S m 
INPS informa que se-

rá no próximo dia 13 de 
novembro, às 9 horas, a 
realização da prova pa-
ra o concurso de Auxi-
liar Operacional de Ser-
viços Diversas1 (área de 
Atendimento ao Públi-
co). para ingresso no 
Instituto Nacional de 
Previdência Social e ou-
tros órgãos da Admi-
nistração Federal. So-
mente na capital, 421 
candidatos prestarão a 
pvíva, enquanto no Es-
tado de Sã» Paulo, per-

to de 20 mil pessoas fi-
zeram suas inscrições. 
No país todo, aproxi-
madamente 380 • 00Ci can-
didatos estão inscritos 
A prova será realizada 
stravés ío DASP — De-
partamento Administra-
tivo do Serviço Público 
— e os candidatos apro-
vados serão admitidos 
nq regime CLT, com o 
sslárip mensal de Cr$ 
2 986.00. Na capital, as 
provas serão realizadas 
na Escola cí i Comércio 
"Alvares F m t e a d o " . 

ODILA MESTRINF.R. 
destacada artista ribei-
rãopretana, enviou-nos 
convite (que agradece-
mos), para a inaugura-
ção de sua exposição de 
pinturas, a ser realizada 
na capital bandeirante, 
na Avenida Europa,. 158, 
abrindo-se oficialmente 
às 20,30 heras do próxi-
mo dia 9, quarta feira-

(Vila está também pre-
rcite ao Festival de Ar-
te. que se realiza ria 
Casa da Cultura em Ri-

beirão Preto, promovido 
! elo Instituto Santa Ly-
dia, contando com di-
versas obras de sua la-
vra, já aplaudida em 
muitas exposições e con-
cursos, mesmo interna-
cionais . Sua exposição 
em São Paulo, tem o pa-
trocínio da Secretaria 
da Cultura, Ciência e 
Tecnologia do Estado de 
São Paulo e deverá ser 
visitada por grande nú-
mero de pessoas, devido 
à gran-e aceitação de 
seus trabalhas-


