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Se fosse assim,
todo mundo que foi
à zona um dia pode

ser pai

Não há uma pessoa
que tenha dito que

essa mulher foi
vista comigo algum

dia

Se ela for minha
filha, obviamente
será recebida de
braços abertos

PATERNIDADE

'Todo mundo que foi à zona pode ser pai'; Alencar
insinua que suposta filha seria fruto de noitada
O Globo

O vice-presidente José Alencar reagiu com ironia ao comentar o processo movido pela
professora aposentada Rosemary de Morais, de 56 anos, que busca na Justiça um
reconhecimento de paternidade. Em entrevista ao "Programa do Jô", exibido nesta terça-feira à
noite pela Rede Globo, Alencar descartou a possibilidade de se submeter a um exame de DNA.
Disse ter frequentado a zona boêmia do município de Caratinga, em Minas Gerais, e sinalizou
que poderia ter conhecido a mãe de Rosemary numa noitada.

- Como os próprios tribunais dizem, tem de haver indícios.
Se fosse assim, todo mundo que foi à zona um dia pode ser
(pai) - afirmou Alencar. - São milhões de casos de pessoas
que foram à zona. Só que grande parte desses casos não
tenham sido objeto de interesse, político e econômico.

De acordo com a versão apresentada por Rosemary à
imprensa, sua mãe, Francisca Nicoline de Morais, teve um
relacionamento com Alencar no início da década de 50, quando trabalhava como enfermeira
num hospital em Caratinga. O vice-presidente contestou a história relatada pela suposta filha e
considerou o caso uma chantagem.

- Não há uma pessoa que tenha dito que essa mulher foi
vista comigo algum dia. Não há nenhum indício - disse
Alencar a Jô Soares.

Na conversa, ele afirmou que a realização de um teste de
DNA seria ceder a uma pressão sem ter motivos para isso.

- Não vou me submeter a
uma coisa dessas de forma
nenhuma. Do contrário,
todo mundo vai chegar e
dizer: "você tem que fazer
isso, fazer aquilo". Como
uma chantagem qualquer.
Eu não estou habituado a ceder a chantagens.
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devassa 

06/08/2010 - 15h 06m

Que esta Sra. seja reconhecida e exija a sua parte na herança do SR. Alencar este será o maior castigo
para ele.
Que velho sujo, e@@@@@@, ainda vai penar muito neste mundo.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

devassa 

06/08/2010 - 15h 03m

Estou decepcionada com o Sr. José Alencar nem parece aquela pessoa que numa entrevista ao Fantástico
teceu uma ode ao Amor ao Próximo, Caridade e Humildade. Dessa vez parece que a entrevista não foi
ensaiada e aflorou a verdadeira personalidade do sr. Alencar. Aqui se faz, aqui se paga. , talvez a sua
doença seja a forma encontrada pelo criador que antevendo a reação chula deste senhor, já deu a sua
penitência antecipada.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

_________ 

06/08/2010 - 14h 21m

o veio sempre foi furador
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

sylviomaia 

Apesar das críticas ao processo, o vice-presidente ressaltou que, se Rosemary for de fato sua
filha, pretende reconhecê-la:

- Se ela for minha filha, obviamente será recebida de braços abertos.

Leia mais:

Justiça determina que José Alencar reconheça parernidade
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