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ASSASSINATO ||| MISTÉRIO

Caso Daleste termina sem solução
Polícia arquiva o inquérito sem identificar o autor do crime e família pede punição ao culpado
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Sem identificar o autor do crime, as investigações sobre o
assassinato do MC Daleste foram arquivadas pela Polícia
Civil. Aos 20 anos, o músico
Daniel Pedreira Sena Pelegrine foi morto a tiros em julho
de 2013, enquanto fazia um

Músico foi baleado
durante um show em
Campinas em 2013
show no CDHU do bairro Vila San Martin, em Campinas.
Mesmo com o arquivamento,
a família ainda busca por esclarecimentos. A Secretaria
de Segurança Pública de São
Paulo não deu detalhes sobre

o arquivamento do processo
e informou apenas que o inquérito foi enviado à Justiça.
A morte do funkeiro ocorreu no dia 06 de julho de
2013, foi registrada em diversos vídeos e teve repercussão
internacional. O caso começou a ser investigado em
Campinas e foi transferido
para São Paulo em 2014, para
o Departamento Estadual de
Homicídio e de Proteção à
Pessoa (DHPP)
A advogada da família de
MC Daleste, Patrícia Vega,
afirmou que o inquérito pode ser retomado a qualquer
momento, desde que uma nova prova justifique a reabertura. Segundo Patrícia, aproximadamente 30 testemunhas
foram ouvidas. Porém, diz estar indignada pelo fato de a
Polícia não ter encontrar ne-

nhum indício. “Centenas de
pessoas filmando e tirando
fotos e não tem nenhuma pista. Foram ouvidas diversas
pessoas, mas nenhum nome
foi revelado aos investigadores ou algum fato concreto
para desvendar o crime. É
um caso bastante misterioso”, afirmou a advogada.
O pai do cantor, Rolland
Pelegrine, disse que espera
justiça. Ele afirmou que não
vai desistir, enquanto não
descobrir o motivo da perda
do filho há quase três anos.
“Espero que nenhuma pessoa passe pelo que passei. É
muito sofrimento. Vou atrás
das respostas do crime e descobrir porque meu filho morreu dessa maneira.”
Morte

Daleste foi morto durante

uma apresentação no CDHU
San Martin. Na época, o laudo do Instituto Médico Legal
apontou que o funkeiro foi
atingido por dois disparados.
Um deles, de raspão, acertou
na axila direita, provocando
queimaduras, e o segundo
atingiu seu abdome, no lado
esquerdo.
O crime aconteceu no dia
06 de julho, por volta das
22h40. Ele conversava com o
público no momento que os
disparos foram feitos. Ele foi
socorrido com vida pela produção do evento e amigos,
sendo encaminhado para o
Hospital Municipal de Paulínia, mas morreu pouco tempo depois. Dias depois foi feita uma reconstituição do crime e ficou provado que os
disparos foram feitos a uma
distância de 40 metros.

Perita criminal Ana Claudia Diez dá declarações sobre a reconstituição

TRISTEZA III SUMARÉ

Comoção marca enterro de jovens mortas em acidente
Veículo era dirigido por um rapaz que perdeu o controle e bateu em um ônibus; motorista permanece em estado grave
As duas amigas que morreram
na madrugada de sábado,
após um grave acidente em Sumaré foram sepultadas ontem.
Suzilene Caline, de 23 anos,
foi enterrada no Cemitério Municipal da Saudade, e Mayra
Mantovani, de 22 anos, no Cemitério Parque das Primaveras, também no município.
Durante o velório de Suzile-

ne, amigos que trabalhavam
com a moça em uma loja no
Shopping Parque Dom Pedro,
em Campinas, disseram à reportagem que ela era do Paraná e tinha uma família pequena, já que a mãe faleceu no
ano passado. O pai, bastante
abalado, veio para o sepultamento. Um clima de comoção
marcou as duas despedidas.

Outros colegas das vítimas
presentes no velório contaram
que as duas eram pessoas muito alegres e comunicativas e
que, no dia em que o acidente
aconteceu, elas haviam acabado de voltar do Rodeio de Americana e parado na casa de
Mayra com o terceiro amigo.
De lá, eles teriam decidido sair
para comprar alguma coisa

em um estabelecimento da cidade no sábado à noite e não
voltaram mais. O acidente será apurado pela polícia.
O acidente aconteceu no
bairro Bom Retiro e, além das
duas vítimas fatais, deixou um
rapaz em estado grave. As amigas estavam como passageiras
em uma Fiat Saveiro, quando
o motorista perdeu o controle

da direção e atravessou o canteiro da Avenida Engenheiro
Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra,
batendo em um ônibus estacionado.
Segundo o motorista do ônibus, que estava aguardando algumas pessoas no local, o rapaz que dirigia a Saveiro seguia em alta velocidade na avenida, quando perdeu o contro-

le da direção do carro.
De acordo com informações da polícia, o motorista da
Saveiro teve ferimentos de natureza grave e foi encaminhado para o Hospital Estadual
Leandro Franceschini, em Sumaré, onde passou por uma cirurgia. O motorista do ônibus
não teve ferimentos. (Thaís
Jorge/AAN)

