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Infidelidade Futebol Clube
Conhecido por trocar de partido, Agnaldo Timóteo agora quer o PT

Para disputar uma vaga de deputado federal em 2018 por São Paulo ou Minas, o cantor Agnaldo Timóteo
decidiu se filiar ao PT. Depois de seis trocas de partido, agora o ex-vereador que já foi aliado de Paulo Maluf,
Brizola e Collor, diz que se filiará ao PT para ser “soldado do Lula”. Ele já passou por PDT, PDS, PPR, PL e
PMDB. Ocantor e ex-vereador Agnaldo Timóteo disse que pretende trocar o PMDB pelo PT para, segundo ele,
defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ida de Timóteo para o PT, que deve ocorrer em setembro,
foi antecipada pela coluna de Ancelmo Gois, no GLOBO.

Em 2014. Timóteo atua a favor de candidato a presidente do Botafogo

A fidelidade partidária não é uma marca do cantor, que começou na política em 1982, quando se elegeu
deputado federal pelo PDT do Rio. A prometida ida para o PT será a quinta vez que ele troca de partido.
Timóteo também passou pelo PDS, PPR e PL até chegar ao PMDB.

Sem conseguir se reeleger vereador no Rio em 2000, Timóteo mudou seu domicílio eleitoral para São
Paulo, onde se elegeu vereador em 2004. Nascido em Caratinga (MG), ele cogita agora sair candidato a
deputado federal por seu estado natal.

A estreia do cantor na tribuna da Câmara dos Deputados, em 1983, ficou marcada pela frase “Alô,
mamãe”, ao simular um telefonema para sua casa.
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Ele foi expulso do PDT de Leonel Brizola depois de votar, no Colégio Eleitoral, no candidato do PDS, Paulo
Maluf, favorável ao regime militar.

O cantor afirmou que, se Lula for candidato a presidente da República no ano que vem, ele sairá para
deputado federal por São Paulo ou Minas Gerais. A participação do ex-presidente na disputa de 2018 ainda
depende da Justiça. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro no caso do
tríplex no Guarujá e pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, caso tenha a condenação confirmada em
segunda instância.

— Eu quero ir para o PT como soldado do Lula. Eu não sou PT, eu sou Lula Futebol Clube — disse Timóteo,
acrescentando: — Se o Lula for candidato a presidente, eu vou invadir o Brasil defendendo o Lula. Mesmo que
eu seja candidato em São Paulo ou Belo Horizonte, vou percorrer o país.

Segundo o cantor, ainda não há data marcada para a filiação, já que antes ele quer se reunir com Lula.
FALTA DE VOTO No ano passado, Timóteo concorreu para vereador do Rio de Janeiro pelo PMDB, mas não se
elegeu.

— Na minha campanha, o PMDB me ignorou aqui no Rio de Janeiro. O partido não colocou R$ 1 na minha
conta. Não consegui falar com o (Jorge) Picciani (presidente estadual do PMDB) uma vez. Foi uma coisa
horrorosa — afirmou Timóteo.

Na campanha do ano passado, ele apoiou o candidato do PMDB à prefeitura do Rio, Pedro Paulo, enquanto
o PT fez parte da coligação que lançou a candidatura de Jandira Feghali (PCdoB).
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