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CARATINGA - Nova estátua de Agnaldo Timóteo já compõe cenário em Praça Pública.

Instalada na praça Getúlio Vargas em Caratinga, a nova estátua do cantor Agnaldo Timóteo chama a atenção de 
caratinguenses que  passam pelo local. A obra em bronze descreve os traços do artista homenageado. A 
inauguração do novo monumento aconteceu neste último sábado (30/12/2012). A obra foi produzida em São Paulo. 
Por telefone, Agnaldo conversou com a equipe de jornalismo do Super Canal e se mostrou feliz e satisfeito com as 
mudanças.

A homenagem é uma iniciativa do Movimento Amigos de Caratinga, o MAC. A primeira estátua, inaugurada em 08 
de agosto de 2011, foi produzida pelo médico e artista plástico, Paulo Motta. Após ser alvo de vandalismo no ano 
passado, o monumento foi retirado de seu ponto habitual e conforme informado na época pela Secretaria de 
Serviços Urbanos, Transporte e Meio Ambiente seria necessária uma reforma. Uma nova estátua foi construída e os 
caratinguenses já tem uma opinião em comum. “Ficou ótima, agora sim muito parecida com o cantor Agnaldo 
Timóteo”, descreveu a caratinguense Maria Margarida enquanto observava e apreciava a obra.

Mudanças a parte, para a maioria dos caratinguenses o que vale a pena mesmo é a homenagem. “Isso que é 
válido, a homenagem ser feita em vida. Esta ficou bem melhor e é uma merecida homenagem”, destacou o servidor 
público Clausiano Peixoto.
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A lembrança de Agnaldo será uma presença constante para os caratinguenses e visitantes. Para o cantor, Caratinga 
é sempre uma doce recordação. E durante esta entrevista concedida ao Super Canal, à terra natal Agnaldo Timóteo 
fez questão de desejar a toda a população um Feliz 2013 e desejou boa sorte ao novo prefeito e demais políticos 
que representam a cidade na esfera municipal e federal. 
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