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Lançamento do edifício Odilla Mestriner assinala 

O evento da noite de ontem contou com a presença do comentarista econômico Marco Antônio Roeha, 
que falou sobre a atual política econômica brasileira e "imóvel, investimento do m o m e n t o " . 

A empresa de construção Encol, ontem à noite, no 
Stream Palace Hotel, deu início às atividades em Ribeirão 
Preto, durante coquetel comemorativo, fazendo, na opor-
tunidade, o lançamento do moderno edifício Odilla Mestri-
ner, que será erguido em área localizada à rua Garibaldi n.° 
1.108. O evento contou com a presença do jornalista e 
comentarista econômico Marco Antônio Rocha, que profe-
riu palestra, no salão de convenções do hotel, enfocando o 
•tema "imóvel, investimento do momento" além de anali-
sar o plano econômico do governo Collor, perante autori-
dades, convidados e diretores da empresa. Os participan-
tes tiveram oportunidade de conhecer a filosofia de traba-
lho da Encol e as principais obras realizadas em trinta anos 
de atividades. Segundo o diretor Leonan Farnesi, "a Encol 
está chegando a Ribeirão Preto com uma proposta de par-
ceria, interessada em colaborar com todos os segmentos 
da cidade e contribuir para o seu crescimento. A diretoria 
da Encol de Ribeirão Preto está assim constituída: dr. 
Leonan Nicolau Farnesi (diretor superintendente), Deus-
deth Cadena Finotti (administrador financeiro), Aloisio 
Reis Filho (gerente de vendas), Paulo Bartolomeu Silva 
(gerente técnico) e Wilma Blossei Ferreira (assessora de 
produto). 

EDIFÍCIO "ODILLA MESTRINER" 
O lançamento do edifício "Odilla Mestriner", um pré-

dio com 36 apartamentos de 230 m2 (contando área de 
garagem), a ser construído em terreno localizado à rua 
Garibaldi, ontem à noite, marcou o início de atividades da 
Encol em Ribeirão Preto. O projeto arquitetônico do edifí-
cio Odilla Mestriner foi idealizado pelo arquiteto Fernando 
Rivaben. Na área de lazer, o edifício terá piscina, sauna, 
playground, sala de jogos e salão de festas. Na cobertura, 
dois apartamentos duplex. 

Ao denominar "Odilla Mestriner" o seu primeiro edifí-
cio em Ribeirão Preto, a Encol presta homenagem a uma 
grande artista plástica da cidade. É o reconhecimento do 

talento e sensibilidade artística desta pintora que consoli-
dou em mais de trinta anos de trabalho uma obra persona-
líssima. Nascida em Ribeirão Preto, no dia dez de agosto de 
1928, Odilla Mestriner, filha de imigrantes italianos que 
chegaram ao Brasil no final do século passado, faz da pin-
tura a razão de viver: "O trabalho é a minha paixão. O que 
eu busco é realizar coisas novas, renovar e acrescentar a 
minha visão na realidade do dia a dia. Isso me deixa feliz". 

ENCOL, 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 

A Encol chega a Ribeirão Preto com trinta anos de 
experiência, transferindo para cá todo o know-how em 
construção civil,' que é um dos principais fatores do suces-
so de incorporação e venda dos seus imóveis. Hoje a Encol 
se faz presente em dezoito das mais importantes capitais 
brasileiras, e também em Brasília, onde está a matriz da 
empresa. No momento — informaram seus diretores — a 
Encol se prepara para entrar no mercado internacional 
instalando em Portugal sua primeira filial no exterior. Sem 
dúvida, um grande passo para uma empresa que surgiu em 
1961, a partir de uma fábrica de tacos de madeira para piso, 
criada por Pedro Paulo de Souza, atual presidente da 
Encol. Dentro da Encol atuam ainda mais oito empresas 
em diferentes ramos de atividades. Além de prédios resi-
denciais, a Encol já construiu barragens, rodovias, hotéis, 
conjúntos residenciais, embaixadas, hospitais, universida-
des, shopping centers, totalizando mais de nove milhões de 
metros quadrados construídos. Ano passado a revista eco-
nômica "Exame", em sua edição "Melhores e Maiores", 
apontou-a Encol como a empresa líder na área de constru-
ção civil no Brasil. São as seguintes as cidades-sedes da 
Encol no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiâ-
nia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória, Belém, Salva-
dor, Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, Manaus, Campinas, 
São José dos Campos, Uberlândia, Fortaleza, Porto Velho 
e, agora, Ribeirão Preto. 

Membros da diretoria da Encol, ontem à noite, no Stream Palace, na recepção aos convidados, para o 
coquetel em comemoração ao inicio das atividades da empresa em Ribeirão Preto. 

início das atividades da Encol em Ribeirão Preto 

Diretores da Encol, durante o evento, recepcionam Odiila Mestriner, artista ribeirãopretana. O primeiro 
lançamento da empresa nesta cidade serã denominado "Odilla Mestriner". 
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