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Em SP, filiação de Agnaldo Timóteo
não entusiasma PT
Já presidente do partido em Minas diz que cantor será ‘bem-vindo’

Enquanto o PT de Minas Gerais está de braços abertos para receber o cantor e ex-vereador Agnaldo
Timóteo, o presidente do diretório estadual do PT de São Paulo, Emídio de Souza, não demonstrou entusiasmo
com a possibilidade.

— Se ele quiser vir, vamos avaliar, vamos ouvir o PT da capital (diretório municipal). O PT tem um
processo de filiação e um filtro para escolher quem vai ser candidato a deputado federal — afirmou Emídio,
ontem.

Timóteo disse que pretende trocar o PMDB pelo PT para defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
a quem considera perseguido pelo juiz Sergio Moro. Anteontem, ele disse que é “Lula Futebol Clube”.

Perguntado se considera Timóteo um bom quadro, Emídio afirmou que “o conhece muito pouco". O cantor
quer que sua ficha de filiação seja abonada por Lula ou pelo governador de Minas, Fernando Pimentel (PT). A
presidente do PT de Minas, Maria Aparecida de Jesus, disse que Timóteo é “bem-vindo”:

— Ele não me procurou, mas toda filiação é bem-vinda, e nós ficamos felizes com essa possibilidade.
Estamos tendo muitas filiações a partir do momento em que as pessoas começaram a perceber que a tentativa
de condenação do Lula faz parte da pauta do golpe — afirmou, em referência ao impeachment de Dilma
Rousseff.

Timóteo, que já passou por PDT, PDS, PPR, PL e PMDB, pretende se candidatar a deputado federal por
Minas ou São Paulo caso Lula seja candidato a presidente. (Fernanda Krakovics)
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