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RIO DE JANEIRO

NOIVA DE MC KEVIN CONFIRMA

USO DE DROGAS
Advogada afirmou que era noiva de MC Kevin e diz que chegou a bloquear ele no celular
após briga na noite de sua morte. Ela soube pela irmã que o cantor estava com outra mulher
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Assessor sofre
ameaças nas
redes sociais

E

m depoimento realizado a policiais da
16ªDP (Barra da Tijuca), Deolane Bezerra afirmou que era noiva de
MC Kevin e confirmou o uso
de drogas sintéticas, como o
MD. Em seu relato, ela também disse que o motivo da
briga que teve com o artista
foi o fato dele continuar pagando quartos extras para os
amigos, que deveriam ter retornado a São Paulo. O DIA
teve acesso ao depoimento.
“Kevin estava extremamente agitado, após o evento
chamado Baile do Imperador, pois havia feito o uso de
bebida alcoólica e MD (droga sintética)”, disse a mulher;
que não soube informar em
que local o MC ingeriu a referida droga e tampouco como
teve acesso a ela.
Deolane revelou que brigou
com Kevin e que bloqueou seu
contato no celular.
“Estava muito cansada e
chateada quando retornei
para o quarto. Kevin ficou ligando e insistindo para ficasse na praia junto aos amigos,
mas não quis. Ele mandou diversas mensagens no celular”.

> O assessor de Kevin
Nascimento Bueno, o
MC Kevin, de 23 anos,
que morreu após cair
do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio, usou
as redes sociais ontem
para relatar as ameaças
que tem sofrido desde
a morte do artista. Jonathas Groscove, de 26
anos, contou que está
sendo confundido com
um dos amigos que estavam com o funkeiro
no último domingo.
“Tô aqui na casa da
Val, vocês têm me mandando muitas mensagens perguntando se eu
estava lá, eu não estava
no Rio, não era eu”, disse o jovem, que estava
acompanhado da mãe
do artista, Valquíria
Nascimento.
O assessor está sendo confundido com o
empresário Jhonatas
Augusto Cruz, de 27
anos, que foi um dos
amigos que estiveram
com MC Kevin momentos antes do funkeiro cair da varanda
do hotel onde estava
hospedado.

Motivo da briga que
teve com Kevin foi
o fato de continuar
pagando quartos
extras para amigos
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Mais tarde, veio a informação da notícia falta do
cantor. Ela explicou que Lucas, amigo do MC, retornou
ao seu quarto acompanhado de MC Bruninho, dizendo
que Kevin havia se jogado de
um apartamento do 5º andar
do hotel na Barra.
No depoimento, ela explicou que desceu até a porta
do hotel, mas não conseguiu
ver Kevin, porque os amigos
não deixaram, mas que viu
os amigos gritando e correndo com as mãos na cabeça de
um lado para o outro. Deolane contou que após quatro
tentativas foi autorizada a
ir até o quarto de Kevin. Ela
afirmou que recebeu a informação por um médico que
Kevin havia tido três paradas cardiorrespiratórias e
não resistiu.
A mulher citou que retornou para o hotel na Barra da
Tijuca para pegar seus pertences, mas acabou resolvendo
tentar descansar um pouco
por lá. Nesta parte do depoimento, Deolane comentou
que soube pela irmã, Daiane
Bezerra Santos, que Kevin estava com outra mulher no hotel na hora do acidente.
O DIA teve acesso ao termo
de declaração do empresário
Jhonatas Augusto Cruz. Ele
informou que estava na praia
junto com Kevin, VK e outros
amigos, quando eles conheceram Bianca. O empresário
contou que depois que o trio
voltou para o hotel, já no final
da tarde, ele também saiu da
praia, na esperança de participar do sexo grupal.

Deolane revelou
que brigou com
Kevin e que
bloqueou seu
contato. O cantor
ficou insistindo
com mensagens

Estou sem chão,
sem nada, não sei
explicar o que estou
sentindo. Tínhamos
uma relação muita
intensa”
VALQUÍRIA, mãe de Kevin

EM ENTREVISTA

Mãe: ‘Estou
sem chão’
Kevin e a filha
Soraya, de 5 anos.
A mãe revelou
que contou sobre
a morte do pai. “A
Soso está bem”,
disse a ex do MC.

Ex de Kevin conta como deu a notícia para sua filha
> Evelin Gusmão, mãe de
Soraya, única filha de MC
Kevin, revelou que já contou à menina de 5 anos sobre a morte do pai. “A Soso
está bem. Ela é muito pequena para entender tudo
que vem acontecendo.
Contei pra ela, sim, sobre o
papai dela e ela me fez várias perguntas. Na noite do

acontecido, eu estava muito
nervosa, chorando demais e
ela veio me abraçar e chorou
junto comigo ao meu desespero e ficou perguntando ‘o
que tá acontecendo, mãe?’”,
começa Evelyn, que contou
ainda só ter conseguido dar
a notícia à pequena no dia seguinte ao fatídico episódio.
“Eu não consegui con-

tar no dia. No outro dia, de
manhã, conversei bastante com ela que o papai dela
virou uma estrelinha e está
com o papai do céu em um
lugar maravilhoso e que ele
ama ela demais, pra ela guardar ele no coração pra sempre e que a mamãe estava lá,
para todo o sempre. Que ela
é muito amada e ela ficou me

olhando perguntando algumas coisas. Ficou calada, abracei ela. Logo ela
subiu e a irmã dela falou
que ela juntou as mãozinhas, fechou os olhos, limpou o rosto e a irmã dela,
Beatriz, foi abraçá-la”.
Por fim, Evelin disse
ainda que Soraya não está
desamparada.

N Valquíria Nascimento, mãe
de MC Kevin, conversou com
Ana Maria Braga no “Mais
Você” de ontem. A apresentadora já iniciou o programa
mostrando a trajetória de MC
Kevin. Ana Maria destacou
que Val é bem nova.
“Eu tinha 18 anos (quando o Kevin nasceu). Eu tenho um filho de 27 anos, que
chama Felipe”, explicou a
mãe do MC, que falou sobre
como está lidando com a
trágica morte do filho. “Eu
estou, na verdade, sem forças para muita coisa. Parece que saiu um pedaço de
mim, eu e o Kevin tínhamos
uma relação muita intensa,
sempre falando comigo pra
tudo. Estou sem chão, sem
nada, sem ele, não sei explicar o que estou sentindo”.

