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Sem pom-
pa, o evento
memorial
aos dez anos
da morte do
prefeito de

Santo André, Celso Daniel, on-
tem na Fundação do ABC, re-
gistrou as principais passagens
do político ao lado de amigos,
todos evitando comentar so-
bre o assassinato que encerrou
a carreira em ascensão.

Esta foi a primeira grande
celebração ao petista. Em con-
trapartida, uma série de ações
foi anunciada para disseminar
a história de Celso na tentativa
de manter vivas as ideias à
frente do seu tempo.

Após ginásio em Mauá, pra-
ça em Guarulhos, estação de
trem e parque em Santo An-
dré, o próximo equipamento
público com o nome do petista
será em São Bernardo. O pre-
feito Luiz Marinho (PT) reve-
lou que denominará o Centro
Educacional Unificado do Três
Marias de Prefeito Celso Da-
niel. “Em breve faremos essa

homenagem merecida pelas
contribuições que deixou ao
Grande ABC e ao País.”

O chefe do Executivo de Dia-
dema, Mário Reali (PT), adian-
tou que estuda propor à Câma-
ra realizar a homenagem. Po-
rém, salientou que não possui
próprio compatível com a bio-
grafia de Celso. “Ele foi um
marco. Precisaria ter equipa-
mento que tivesse o simbolis-
mo da história dele, especial.”

Outra novidade é a reativa-
ção da escola de governo, no
qual sua namorada à época,
Ivone Santana, busca por
meio de parceria dar nova vi-
da ao espaço para formação
política. “Tenho essa intenção,
porém, como não é consulto-
ria, não se ganha dinheiro. Pre-
cisamos de apoio”, pediu Ivo-
ne, que leu carta escrita por
Celso aos 10 anos.

CONFLITO
O local do evento gerou acu-

sações de petistas contra o go-
verno. Inicialmente, a propos-
ta era realizar o ato no Teatro
Municipal. Segundo a Prefeitu-
ra, problema no ar-condiciona-

do afastou a chance de utiliza-
ção do espaço. A polêmica par-
tiu para o lado eleitoral. O de-
putado estadual Carlos Grana
(PT), pré-candidato ao Paço,
alegou que o prefeito Aidan
Ravin (PTB) foi quem perdeu
com a situação.

O parlamentar cutucou o ad-
versário ao afirmar que dificil-
mente Aidan estaria presente,

desconfiando de suas férias e
dando elogios à vice, Dinah
Zekcer (PTB), uma das únicas
não petistas no ato. “Ela é repu-
blicana. Ele volta e meia tira fé-
rias. Toda vez que tem evento
mais polêmico, ele falta. Todo
mundo estranhou. Costumo
admirar líderes que mesmo
em situação de divergência,
conflitos, estão presentes.” ▲
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Ex-namorada espera lançar
documentário com biografia

▼ Organizadora da homena-
gem, a ex-namorada de Cel-
so Daniel Ivone Santana sus-
tentou que um dos projetos
futuros é lançar documentá-
rio com a biografia do petis-
ta, com a contribuição da fi-
lha, Liora Daniel, reconheci-
da no ano passado como úni-
ca herdeira do prefeito, que
fez curso na Escola Livre de
Cinema de Santo André.

“Pretendemos fazer o do-
cumentário. Temos um proje-
to, roteiro em construção, ba-
sicamente falta financiamen-
to (para conseguir a implanta-
ção)”, revelou Ivone, ao pon-
derar que o avanço nas nego-
ciações depende de parceria.
“Uma contribuição especial-
mente da iniciativa privada
seria necessária para o desen-
volvimento.”

A ex-namorada citou que
pretende dar publicidade a to-

do o extenso material de Cel-
so, que teve início com o me-
morial inaugurado em biblio-
teca nas dependências do
Consórcio. Para ela, os pla-
nos do prefeito devem ser di-
gitalizados. “O Celso foi pro-
fessor da FGV e PUC. Tem
material com alunos, mi-
lhões de aula em manuscrito.
Queremos fazer banco de
imagens, um trabalho de pes-
quisa. Vamos catalogar.”

FRUSTRAÇÃO
Ivone falou que fica senti-

mento de frustração em rela-
ção ao atraso no julgamento
dos réus. Até agora, só Mar-
cos Bispo dos Santos, o Mar-
quinhos, foi sentenciado – a
18 anos de prisão. Segundo
ela, há apaziguamento devi-
do à prisão de oito pessoas in-
diciadas. “É uma vergonha es-
sa demora.” FM
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