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EM RiBEIRÃO PRÊTO, A PARTI R DE ONTEM 
JÂ FUNCIONA O BLACK STRE AM HOT^L 

Ribeirão possui oficialmente desde ontem um novo e 
lu:moso; hotel. Trata-ise do Black Stream Hotel (vertido 
para o português: Ribeirão Preto Hotel).. 

A inàugüração compareceram várias autoridades da 
cidade, entre as quais o prefeito municipal Antônio Dua-r-
ie Nogueira; o vereador Antônio Carlos Mcrandini, re-

"pre3«iitqad& -a .Câmara .Municipal; elementos de entida-
des de cjíísfee^ artistas expositores da mostra aberta no 
saguão do novo hotel e convidados, 

A fita, simbólica foi cortada pelo prefeito Duarte 
Nogueira, seguindo-se a benção pelo cônego Angélico 
Sàndalo Bernardino, ciue antes do ato religioso, disse 
algumas palavras em tôrno do sentido social da inaugu-
ração e conclamou aos presentes a reverenciarem, a data 

ente se aproxima, ou seja, o Natal. 
Procedida a benção, o vereador Antônio Carlos Mo. 

rr ndini, falou em nome da Câmara Municipal e da dire-
t--ria do Black Stream Hotel, representada pelo seu pro_ 
pi 'otário, sr. Athanazio Sarantopoulos. 

Em seu discurso, o vereador Morandini relevou a im-
portância do fato para tôda a Ribeirão, citando a neces-
sidade premente que sente a cidade de novos hotéis, pois. 
'•'para podermos industrializar o turismo em nossa cidade 
é. necessário hotéis de categoria". 

Abordou o fracasso de muitas tentativas do poder pú-
blico e de entidades privadas para a realização em Ei-
be>8o de encontros de estudos ou conclaves, errt virtude 
ei., deficiência existente no setor hoteleiro ribeirãopretano. 

Finalizando, elogiou o trabalho de Athanazio Saran-

topouloo em dotar Ribeirão de um modeniiss!mo hotel 
e expressou em nome da diretoria e do poder legislativo 
cs agradecimentos a todes e "o nosso muito obrigado". 

NOGUEIRA 
Falando u& ccasiilo, o prefeito municipal disse que. 

acompanhou o traba^no do sr. Sarantopoulos, r>oist "quis 
a proximidade física da prefeitura com seu hotel que qua-
se diàriamehte eu pudesse acompanhar o seu trabalho". 

Expressou o agradecimento de tôda a população pe-
la dotação de um novo hotel um dos aspectos deficitá-
rios de nossa cidade, finalizando ao declarar que "hoje 
o seu trabalho e o Black Stream Hotel permitirão o de-
senvolvimento de nossas atividades nesse setor para pro-
jetar ainda mais o üorne de Ribeirão Frêta". 

Após os discursos, foram entregues às senhoras No-
gueira, Alpheu vJaspariní e Souza Silveira, ramalhétes da 
flores. 

COQUETEL 
Foi servido aos presentes um coquetel em confrater-

nização ao acontecimento. 
EXPOSIÇÃO 
Nos dois saguões do Black Stream Hotel artistas ri-

beirãopretan.os, entre os quais, Vaccarini..Odila Mc-tr>er. 
Amendola, Amaury Mauro e outros, mostram as suais 
mais recentes criações. 

Além dissô, em cada quarto do novo hotel existe um 
quadro, de 60x60, feito pelas alunas cia Escola nè Belas 
Artes de Ribeirão.' 


