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Com um coquetel de apresen-
tação para autoridades e convida-
dos, realizado sexta-feira, dia 25, no 
Salão do Stream Palace Hotel, a 
construtora Encol oficializou o início 
de suas atividades em Ribeirão Pre-
to. Os escritórios da Encol estão ins-
talados à avenida Nove de Julho, 
444, esquina com a rua Barão do 
Amazonas. 

No coquetel, os convidados tive-
ram oportunidade de conhecer a filo-
sofia de trabalho da Encol e as prin-
cipais obras realizadas em 30 anos 
de atividades. E participaram da pa-
lestra feita pelo jornalista e comenta-
rista Marco Antonio Rocha sobre o 
tema "Imóvel. Investimento do Mo-
mento". 

A Encol, segundo o diretor supe-
rintendente Leonan Farnesi, está 
chegando com uma proposta de 
parceria, interessada em colaborar 
com todos os segmentos da cidade 
e contribuir para o seu crescimento. 

Neste coquetel, a Encol realizou 
a apresentação do seu primeiro em-
preendimento na cidade, o edifício 
Odilla Mestriner. Um prédio com 36 
apartamentos de 230m2, contando 
área de garagens, a ser construído 
em um terreno localizado à rua Gari-
baldi. 

O projeto arquitetônico do edifí-
cio Odilla Mestriner, idealizado pelo 
arquiteto Fernando Rivaben, procu-
rou valorizar todas as áreas do apar-
tamento, preocupando-se com as 
dimensões, circulação, ergonomia, 
isolação e ventilação para propor-
cionar todo o conforto para o mora-
dor. 

Na área de lazer, o edifício terá 
piscina, sauna, playground, sala de 
jogos e salão de festas. Na cobertu-
ra, dois apartamentos duplex. Cada 
duplex terá duas suítes com banhei-
ra de hidromassagem, piscina e 
sauna, com área total de 420m2. 

ENCOL 
UMA CONSTRUTORA 
COM TECNOLOGIA 

PRÓPRIA 
A Encol chega a Ribeirão Preto 

com 30 anos de experiência, transfe-
rindo para cá todo seu know-how em 
construção civil, que é um dos prin-
cipais fatores do sucesso de incor-
poração e venda dos seus imóveis. 

Hoje, a Encol se faz presente em 
18 das mais importantes capitais e 
cidades brasileiras, e também em 
Brasília, onde está a matriz da em-
presa. No momento, a Encol se pre-
para para entrar no mercado intèTria-
cional, instalando sua primeira filial 
no exterior em Portugal. 

Sem dúvida, um grande passo 
para uma empresa que surgiu em 
1961, a partir de uma fábrica de ta-
cos de madeira para piso, criada por 
Pedro Paulo de Souza, atual presi-
dente da Encol e grande idealizador 
do conceito empresarial, que tem 
como objetivo proporcionar conforto 
e segurança para os seus clientes. 

Dentro da Encol, atuam ainda 
mais oito empresas em diferentes 
ramos de atividades, todas muito 
bem sucedidas. Além de prédios re-
sidenciais, a Encol já construiu bar-
ragens, rodovias, hotéis, conjuntos 
residenciais, embaixadas, hospitais, 
universidades, shopping centers, to-
talizando mais de 9 milhões de me-
tros quadrados construídos. 

A Encol, entre inúmeras e famo-
sas obras, é responsável pela cons-
trução das embaixadas dos Estados 
Unidos, África do Sul, República 
Árabe Unida, Egito e Japão em Brasí-
lia; estradas e casas populares na 
Nigéria, Shopping Bougainville, em 
Goiânia. Constrói atualmente dois 
hotéis 5 estrelas, um na avenida 
Atlântica, no Rio,>« outro na Alameda 
Santos, em São Paúlo. 

Cada projeto da Encol é desen-

volvido dentro do mais rigoroso con-
trole de serviços e qualidade do ma-
terial utilizado. Um lançamento da 
Encol é hoje sinônimo de produto 
confiável, desenvolvido por técnicos 
talentosos que colocam soluções 
criativas, com toque de calor huma-
no, em cada unidade residencial. 

Uma preocupação que pode ser 
encarada como obrigação da Encol 
para com os seus clientes. O desejo 
da Encol é que o cliente encontre 
sempre satisfação e valorização que 
o seu imóvel merece, efetuando um 
investimento certo, com retorno ga-
rantido. a 

A confiança de centenas de in-
vestidores, que sempre apoiaram os 
lançamentos da Encol, transforman-
do cada edifício num grande suces-
so imobiliário, numa aplicação segu-
ra e rentável, foi reconhecida mais 
uma vez, pela mais importante revis-
ta econômica do país, a "Exame". 
No ano passado, em sua edição 
"Melhores e Maiores", a revista 
apontou a Encol como a empresa lí-
der na área de construção civil no 
Brasil. 

Cidades-sedes da Encol no Bra-
sil: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasí-' 
lia, Goiânia, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Vitória, Belém, Salvador, Curi-
tiba, Cuiabá, Campo Grande, Ma-
naus, Campinas, São José dos Cam-
pos, Uberlândia, Fortaleza, Porto Ve-
lho e Ribeirão Preto. 

Diretoria da Encol Ribeirão Preto: 
Dr. Leonan Nicolau Farnesi, Diretor 
Superintendente; Deusdeth Cadena 
Finotti, Administrador Financeiro; 
Aloisio Reis Filho, Gerente de Ven-
das; Paulo Bartolomeu Silva, Gerente 
Técnico; Wilma Blossei Ferreira, As-
sessora de Produto. 

Dr. José Arnaldo Laguna, dr. Jubayr Ubyrantam Bispo, José Roberto Vilela, José ignácio Pizanl, Dolzonan da Cunha Mattos, 
Oscar Bloch e Elza Melo, na festa da Encol. 
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Dolzonan da Cunha Mattos, também falou 
sobre a vinda da Encol à nossa cidade.. 

O jornalista Marco Antonio Rocha, convidado 
da Encol, falou sobre a economia no atual 
mercado imobiliário. 

Dr. Leonan Nicolau Farnezi, diretor da Encol em 
nossa cidade, falando aos convidados no 
coquetel de sexta-feira, no Stream Palace. 

DR. LEONAN FALOU COM MUITA 
CONFIANÇA 

"Excelentíssimo Sr. Cecílío Fra 
goas Jr. Coordenador Geral de Pla-
nejamento e Obras, representando o 
sr. Prefeito Municipal dr. Welson 
Gasparini e demais autoridades pre-
sentes, senhoras e senhores. 

É com grande satisfação e entu-
siasmo que iniciamos as atividades 
da Encol em Ribeirão Preto. 

Para a empresa, este é um mo-
mento muito importante. Representa 
a confiança no país, neste Brasil que 

começa a estruturar «.ua economia 
de mercado. 

Ao instalar os escritório em Rib. 
Preto, a Encol dá demonstrações 
daquilo em que sempre acreditou: só 
o trabalho pode superar dificuldades 
e criar novas oportunidades. 

A Encol acredita - e sempre vai 
acreditar - no potencial da região. A 
Encol vem pára Ribeirão Preto somar 
esforços com todos os segmentos 
empresariais. 

Üm momento emocionante no coquetel.A sra. D r J o s é Carlos Souza, Eduardo Figueiredo, 
Tereza Farnezi entregou, em grande estilo, Aritonio de Lucca e Roberto DanleC 
um rarnalhete de flores a grande homenage também marcaram presença no gostoso 
ada da noite, a pintora Odilla Mestriner.. .coquetel da Encol. 

Vem trazer contribuição ao de-
senvolvimento da cidade. E a Encol 
traz consigo todo seu know-how, que 
somente uma empresa com 30 anos 
de experiência pode colocar a dis-
posição do mercado, que é um dos 
mais sólidos de todo o interior. 

Temos a maior convicção que em 
Ribeirão Preto vamos realizar tam-
bém obras tão marcantes, modernas 
e ousadas, como são todos os proje-
tos executados pela Encol. 

Muito obrigado". 

Otávio Ramos Nascimento, da Encol de São 
Paulo, ao lado de Leonam Nicolau, Gilberto 
Merola e o publicitário Sárgio Silveira.. 

LANÇAMENTO DE EDIFÍCIO MARCA INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DA ENCOL 

Texto: Manoel Simões Fotos: Douglas/lvette 

A ARTE DE QUEM 
MARCOU 
PRESENÇA 

E nesta badalada noite de sexta-
feira, no Stream Palace, notamos as 
presenças do dr. Jubayr Ubyrantam 
Bispo (jornal O Diário); Sebastião Sil-
va (O Diário); o famigerado SS com 
sua bonita mulher; Camilo Cury (Pla-
nil); Camilo Kamel Lian (Liam Imó-
veis); Luiz Henrique Novaes (Planil); 
Antonio Marcelino da Silva com a 
esposa Creusa; José Ignácio Pizani e 
José Roberto Vilela (Sistema Clube 
de Comunicação); Edmo Bernardes 
de Melo (Diálogo Propaganda); Mar-
gareth Prezoto e Silvia Bonone 
(SPTV); Amir Cafil Dib e Valdir Pavani 
(SP Nordeste); Antonio de Barros 
Ramos (FM Independência); Heitor 
Moreira; José Arnaldo Laguna, pre-
sidente da Associação Comerciai e 
Industriai de Rib. Preto; Tufy Said; 
Benedito Bento Barbosa; Sérgio Sil-
veira (Pentagrama); e muitos outros 
que foram levar aquele apoio ao 
pessoal da Encol. 

ODILLA MESTRINER 
MAIS PRÓXIMA 

DO GRANDE PÚBLICO 
Ao denominar "Odilla Mestriner" 

o seu primeiro edifício em Rib. Preto, 
a Encol presta homenagem a uma 
grande artista plástica da cidade. É o 
reconhecimento do talento e sensibi-
lidade artística de Odilla Mestriner, 
uma pintora que consolidou em mais 
de 30 .anos de trabalho uma obra 
personalíssima. Uma carreira brilhan-
te, pontuada de prêmios e expo-
sições, com reconhecimento em to-
do o Brasil e também no exterior. 

Respeitada tanto no circuito das 
artes como pelo público, o trabalho 
de Odilla Mestriner foi objeto de aná-
lise do crítico Jacob Klfníowitz, que 
lhe dedicou um livro onde destaca as 
diferentes fases e temas que apare-
cem nos seus quadros. 

Colocando o nome de Odilla Mes-
triner em seu edifício, a Encol presta 

homenagem também à cidade e a 
todas as pessoas de sensibilidade, 
que sabem apreciar o que é belo e 
valorizam a arte e o artista. 

A associação da arte com a ar-
quitetura está presente nos prédios 
construídos pela Encol. Ela integra a 
filosofia da Encol, de construir com 
arte. Reflete a preocupação da cons-
trutora em projetar um espaço har-
monioso, que favoreça o conforto e a 
integração das pessoas. 

Com objetivo de valorizar artistas 
brasileiros, a Encol adotou os nomes 
de Cláudio Tozzi, Tomie Ohtake e 
Walter Lewy em três edifícios que 
construiu em São Paulo. Uma home-
nagem a esses artistas plásticos, re-
conhecidos internacionalmente, que 
agora se estende também à Odilla 
Mestriner. 

Camilo Kamel Lian, este colunista, Sérgio Silveira e o diretor da Encol em nossa cidade, 
Leonan Nicolau Farnezi. 

Dr. Alofzio Reis Filho, Gerente de Vendas da Encol em nossa cidade, tamuem 
recepcionou vários amigos na noite maior da Encol. 


