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Black Stream, marco inicial para um turismo agressivo 
No dia de ontem um fato de suma impor-

tância para Ribeirão Prêto e tôda a região da 
mogiana ocorreu. A inauguração do BLACK 
STREAM HOTEL. Um investimento que há 
muito era esperado e que veio suprir uma gran-
de falha no setor turístico da cidade. Agora 
aqueles que aqui aportam, seja para negócios 
ou passeio terão um hotel de "Categoria Inter-
nacional" onde se hospedar. 

A SOLENIDADE 
Com o desatamento da fita simbólica pe-

lo prefeito Duarte Nogueira, as solenidades de 
inauguração tiveram o seu início as 12,30 horas 
Logo em seguida foi dada a benção pelo Cônego 
Angélico Sândalo Bernardino, representante do 
Arcebispo Frei Felício Vasconcellos, que levou, 
a sua mensagem cristã: "—Antes da Benção os 
senhores tenham a bondade de me permitir uma 
palavra que sirva para nos colocar no real sig-
nificado deste gesto. Porque esta organização 
pede uma benção? Ela o faz não simplesmente 
num gesto social, o que não teria sentido, mas 
ela o faz em um gesto de fé. E é justamente, 
invocando êste gesto de fé, que eu os convido, a 
todos, a que nos coloquemos, muito embora as 
diversas- crenças, num clima de oração. Oração 
de agradecimento ante a Deus, porque dá à Ri-
beirão Prêto, e foi com alegria que vimos o 
gesto simbólico do dr. Nogueira, como aquele 
que é a alma no empreendimento por assim di-
zer, entregando à Ribeirão Prêto, oferecendo 
êsse empreendimento do qual a nossa cidade 
tanta necessidade tem. Na figura e na pessoa 
qlo sacerdote, neste tempo em que nos prepara-
mos para o Natal, eu não posso fugir também 
a uma mensagem para todos os senhores. Nós nun 
ca podemos esquecer de que o Natal é festa de 
amor e paz, de verdade, de justiça e de liberda-
de. Um casal um dia, ela grávida, bateu às por-
tas dos habitantes de Belém e as portas todas se 
fecharam, inclusive as das hospèdarias. E o 
casal buscou, o refúgio ná mangedoura, e foi lá 
que nasceu aquele que foi o caminho, a verda-
de e a vida, o libertador da humanidade. E o 
apêlo que eu lhe faço, homens de bem, homens 
de cultura, homens de colocação privilegiada no 
setor econômico, que tenhamos os olhos abertos 
pelas famílias que passam pelas nossas casas, 
pelas nossas vidas e pelas nossas hospedadas 
pedindo pousada. E' somente abrindo a porta do 
coração às necessidades dos outros, que nós vi-
veremos um Natal "Cristum nascem de nossa 
vida. Isto desejo para os senhores e para as 

. suas famílias. Que a benção que damos agora, 
se inicie com o Pai Nosso, que coletivamente 
vamos rezar". 

A LUTA 
O vereador Antonio Carlos Morandini, 

também usou a palavra em nome do proprietá-
rio do BLACK STREAM HOTEL, sr. Atanásio 
Sarante Saranto Poulos e da Câmara Municipal 
de Ribeirão Prêto: "Excelentíssimo senhor pre-
feito municipal Antônio Duarte Nogueira, ex-
celentíssimas autoridades representativas do 
nosso clero, do nosso exército, de nossas forças 
vivas, minhas senhoras e meus senhores. Sa-
bemos nós que para Ribeirão Prèto é profunda-
mente grato receber o Hotel de categoria inter-
nacional BLACK STREAM. De há muito tem-
po Ribeirão Prêto estava clamando muito por 
hotéis, porque a cidade que se desenvolveu, a 

cidade que cresceu, e lançou-se como sustentá-
culo de tôda a região, não tendo muitos outros 
recursos industriais para explorar, precisa olhar 
e orientar seus caminhos, como faz, pa-
ra a indústria de turismo. E com,o in-
dustrializarmos o turismo sem hotéis? Nós mes-
mos, na qualidade de representante dêste muni-
cípio, há algum tempo lutávamos para que con-
gressos municipalistas aqui se realizassem. e 
muitos dêles tiveram que ser cancelados por-
que não possuímos o número suficiente de acomo 
dações para que os nossos companheiros de 
outras cidades viessem sentir o progresso de 
Ribeirão Prêto e também colaborar para que 
êle fôsse m£ior. Senhor Atanásio, veio para Ri-
beirão Prêto, chegou aqui e vislumbrou a possi-
bilidade de erguer êsse magnífico prédio, com 
essas magníficas instalações para responder ao 
chamado de Ribeirão Prêto. E foi uma luta rei-
nhida, uma luta que durou meses e meses, até 
que chegasse ao final feliz que é o dia de hoje, 
sozinho resolveu mudar, resolveu fazer frente 
aos obstáculos que a êle se opunham e ven-

amor e a fraternidade. E assim o faz, e sempre 
o deverá fazer. Por isto que de duas maneiras, 
estamos felizes no dia de hoje na qualidade de 
representante da Câmara Municipal, temos a 
felicidade de agradecer ao senhor Atanásio. Ao 
povo de Ribeirão Prêto, e em nome da própria 
organização, que nós temos oportunidade de 
agradecer às autoridades que aqui se encon-
tram, e desta forma apenas um,a palavra, nesta 
palavra podemos sintetizar tudo; OBRIGADO, 
senhoras e senhores, nosso muito obrigado às 
autoridades. Entre e a casa é vossa". 

O PREFEITO 
Após os cumprimentos aos presentes, e ao 

senhor Atanásio, o prefeito Duarte Nogueira 
disse: "Quis a proximidade física da prefeitura 
ao seu hotel, e o prefeito como que diariamente 
acompanhasse o seu trabalho. Por algumas ve-
zes tive o privilégio de recebê-lo em nosso ga-
binete de trabalho e acompanhar os seus proble-
mas, as suas angústias e a sua vocação, prezado 
Atanásio, de dar a Ribeirão Prêto, um hotel de 

Este flagrante marcou a entrega de um dos mais mo dernos hotéis do interior brasileiro, BLACK STREAM HO-
TEL, na foto senhor Octávio de Souza Silveira, diretor gerente da Rádio Ribeirão Preto S. A., Dr. Antonio D u a r 
te Nogueira, Prefeito Municipal e Dr . Atanázio Sarante Saranto Poulos, Diretor proprietário do Black Stream 

Hotel Ltda. 

ceu-os. Teve a colaboração de inúmeras auto-
ridades de Ribeirão Prêto, é certo, mas precisou 
lutar e lutou muito, não é um ribeirãopretano, 
mas já o é de coração e de há muito! Veio de ou-
tra cidade, mas aqui aportou com êsse hotel, 
cujo nomje quer dizer Ribeirão Prêto, e só foi 
transformado BLACK STREAM, porque a sua 
categoria é de um padrão internacional, e Ri-
beirão Prêto está aí, dentro do BRACK 
STREAM, que é a mesma Ribeirão Prêto de to-
dos nós, aquela Ribeirão Prêto amiga que aco-
lhe, que acomoda, que dá amizade, que dá o 
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classe internacional e dentro das nossas neces-
sidades, da nossa comunidade. Hoje aqui esta-
mos, como amigo e com$> prefeito, para trazer 
o nosso abraço, o nosso apôio e os nossos votos 
em nome da comunidade, ao seu trabalho e à 
sua organização, porque a sua iniciativa, meu 
caro Atanásio, está dentro das necessidades e 
da vocação de desenvolvimento e crescimento 
dêste município, o seu trabalho é mais do que 
útil e mais do que necessário não só a você, mas 
principalmente a Ribeirão Prêto, que dentro de 
seus setores de desenvolvimento econômico, so-
cial e político, precisa de iniciativa como a sua. 
Hoje a nossa infra estrutura hoteleira se vê am-
pliada, e muito bem,, graças a sua iniciativa, e 
é Ribeirão Prèto que ganha com isso. Antes do 
início destas solenidades, ainda comentávamos 
com alguns amigos, que um sem número de 
programas e iniciativas do nosso município não 
só da esfera pública, mas inclusive ligadas aos 
homens de empresas e aos setores representa-
tivos desta comunidade, estavam como que res-
tringidas porque não tinhamos condições de dar 
a projeção que Ribeirão Prêto precisava. Qual-
quer promoção que se tivesse, comp idéia de 
desenvolver nessa cidade, já paravam, já tínha-
mos o obstáculo: Como receber, ou onde colocar 
os nossos visitantes? As autoridades, para dar 
desenvolvimento para esta iniciativa hoje, o seu 
trabalho, e o seu Black Strean que as entidades 
particulares e que o poder público possam como 
que desafogar um pouco, como que ampliar as 
nossas iniciativas no sentido de projetar e de-
senvolver a nossa Ribeirão Prêto. De modo que, 
com essas simples palavras, eu, em nome de Ri-
beirão Prêto, congratulou-me, com você .meu 
prezado Atanásio, desejando pleno sucesso na 
sua atividade, porque, do seu sucesso está tam-
bém o sucesso de Ribeirão Prêto. Muito Obri-
gado". 

AS FLORES COMO HOMENAGEM A 
R I B E I R Ã O 

Luiz Schiavoni Júnior, mestre de cerimô-
nia das solenidades de inauguração do Black 
Stream Hotel entregou tres ramalhetes de flores, 
um ao prefeito Duarte Nogueira para que o en-

tregasse a sua esposa Nair Gilhermina. outro 
ao Deputado Alpheu Gasparini que ofereceu à 
dona Leonor Gasparini e ao senhor Otávio de 
Souza Silveira que homenageou a sua esposa 
Lurdes Silveira. Este gesto simbolizou singela 
homenagem àqueles que colaboraram de ma-
neira direta ou indireta neste importante inves-
ménto. 

COQUETEL 
Presentes à inauguração estiveram auto-

ridades civis, militares, e eclesiásticas, entre as 
quais o Major Luis Conforti, representante da 
5.a Circunscrição de Serviço Militar; Valter 
Poloni, Representante da ACI; Petronio Bel-
luea, diretor da Antárctica; Paulo de Souza Ne-
ves, presidente do Clube dos Diretores Logistas; 
Otávio de Souza Silveira, gerente da Rádio Ri-
beirão Prèto; Deputado Alpheu Gasparini; Ge-
raldo Rossi, diretor da Companhia ' Cervejaria 
Paulista; vereador Antônio Carlos Morandini e 
m,uitas outras pessoas representates do nosso 
comércio, industria e política. 

Em seguida às solenidades, o proprietário 
do Black Stream Hotel, Ataiiasio Sarante Sa-
ran ta Poulos fefereceu aos olonvidados um fi-
no coquetel no saguão do hotel onde há uma 
exposição de pintura e escultura, promovido 
pelo Museu de Arte de Ribeirão Prêto, pelo 
Departamento Municipal de Cultura, Faculdade 

J de Artes Plásticas e Ateliê 1104. Lá encontra-
Émos obras de arte dos artistas ribeirãopreta-

nos: Amêndola; Berti; Divo; Fui via; Iria; Man-
í drake; Marielena; Mauro; Odila; Patrícia; UÍie-

no e Vaccarini. 
A DECORAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
O BLACK STREAM HOTEL, finalmente 

decorado pela equipe de artistas plásticos de 
Ribeirão Prêto, apresenta-se como um hotel de 
"categoria internacional". Em seus cinqüenta e 
oito apartamentos dos quais seis com suites, en-
contramos os principais requisitos para que o 
hospede sinta-se em seu verdadeiro lar. Além 
da televisão, ar condicionado, música ambiente 
possui ainda telefone e são servidos pela copa 
instalada em cada andar. 

No sub-solo estão instalados: a garagem; 
almoxarifado, cabine de fòrça, aquecedores cen-
trais e serviço de elevadores. 

No térreo — a recepção, salão de estar e 
televisão, "snak bar, cabine telefônica, escritó-
rios, copa, despensa. barbearia, salão de beleza e 
área de serviço. 

Enfim o BLACK STREAM HOTEL ofe-
rece conforto e segurança aos seus hóspedes pe-
la diversas razões aqui novamente expostas: ins-
talação das famosas e seguras fechaduras La 
Fonte; colchões ortopédicos; serviço de copa 
durante as 24 horas do dia; serviço telefônico 
com "setenta ramais (PBX); aquecedor central; 
sistema elétrico paralelo com chaves de segu-
rança automática; café da manhã e. mais o per-
feito atendimento que será feito por recepcio-
nistas, garções e camareiros (as) treinados es-
pecialmente para tais funções. 

O Cônego Angélico Sândalo Bernardino, foi quem 
transmitiu a meiia&áetsi cristã aos convidados bem como 

a benção às Instalações da Hotel. 


