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DOR EM SANTA CRUZ

Violenta colisão e o fim de um sonho
Inquérito do acidente 
que vitimou pai e 
filho, em Rio Pardinho, 
indicia homem de 
40 anos por duplo 
homicídio doloso

30 DE AGOSTO
17h50min: o acusado deixa a festa de confraterniza-
ção da empresa onde trabalhava acompanhado de 
um colega. Em alta velocidade, conduz o Palio em 
zigue-zague pela RSC-287, invadindo a pista contrária 
em alguns momentos, até ingressar na RSC-471. Ví-
deo de outras testemunhas que procuraram a polícia 
durante a investigação mostram os riscos. O moto-
rista de um dos carros que gravou a cena procura o 
posto da Polícia Rodoviária e denuncia o caso. 
 
17h58min: de moto, pai e filho deixam a oficina e dis-
tante cerca de 200 metros acontece a colisão. 

18 horas: o Palio ingressa na RSC-471 e, em alta ve-
locidade, colide em uma reta na moto onde estavam 
pai e filho. O laudo do IGP apontou que o veículo, 
mesmo após a colisão, seguiu em velocidade altíssi-
ma, invadindo matagais a 79km/h e só parou a mais 
de 100 metros do local do acidente.

Delegada Ana Luísa Aita Pippi coordenou a investição do acidente

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

Kehylon Vojahn era um 
menino de 14 anos e, 
assim como muitos 

outros, nutria sonhos. Não 
queria ser jogador de futebol, 
como a maioria. Também não 
estava entre as suas aspira-
ções um curso de Medicina 
ou de Direito. A aspiração e 
a inspiração dele estavam, na 
verdade, no quarto ao lado, 
no pai Ilgo, um homem traba-
lhador, mecânico respeitado 
na comunidade de Rio Pardi-
nho, no interior de Santa Cruz 
do Sul. E era nas horas vagas, 
quando não estava na escola, 
que muitas vezes Kehylon 
trocava as brincadeiras com 
amigos para aprender ao 
lado do pai. O olhar atento a 
tudo que Ilgo fazia denotava 
o amor que ambos nutriam 
pelos motores. A ligação de 
pai e filho ia além de casa e 
cada vez mais se estendia à 
profissão.

E foi em um desses mo-
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mentos que a vida lhe pregou 
uma peça. Era final da tarde 
de 30 de agosto. Na oficina 
onde Ilgo trabalhava, as luzes 
ainda estavam acesas, afinal, 
um carro exigia atenção de 
todos no conserto. Kehylon 
também estava lá, em busca 
do aprendizado. Como sem-
pre, saiu encantado com a 
futura profissão. Ao pegar a 
estrada, na carona da moto 
com o pai, porém, todos os so-
nhos foram tirados. Cerca de 
200 metros após o portão do 
estabelecimento, na RSC-471, 
no caminho de casa, a moto 
foi atingida por um carro 
Fiat Palio, em uma pancada 
de tamanha violência que fez 
os capacetes de Kehylon e de 
Ilgo voarem longe. O resulta-
do: o adolescente morreu na 
hora e o pai ficou gravemente 
ferido.

O socorro veio imediato, 
por parte de uma família de 
técnicos em enfermagem que 
morava nas proximidades. O 
socorro a Ilgo surtiu efeito, 
mas o adolescente, jogado 
em meio ao mato pela vio-
lência do acidente, já não 
tinha mais sinais vitais. No 
carro, dois ocupantes e várias 
latas de cerveja. O motorista 
fugiu, o caroneiro ficou e já 
no primeiro depoimento aos 
policiais rodoviários destacou 
que Carlos Alexandre Ca-

valheiro, de 40 anos, estava 
embriagado e dirigia em alta 
velocidade.

A partir daí se iniciaram 
duas lutas: a de Ilgo pela 
vida, em um leito da UTI do 
Hospital Santa Cruz, e de 
investigadores da 1ª Delega-
cia de Polícia Civil de Santa 
Cruz pela justiça. A primeira 
foi perdida quase dois meses 
depois, com a morte de Ilgo. 
A segunda, no entanto, não. 
Ontem, a equipe comandada 
pela delegada Ana Luísa Aita 

Pippi entregou o inquérito ao 
Poder Judiciário, indiciando o 
motorista do Palio por duplo 
homicídio doloso com agra-
vante de dirigir sem CNH, 
sob efeito de álcool e por fuga 
do local do acidente. O docu-
mento de 100 páginas conta 
com provas testemunhais e 
periciais que comprovam que 
o acusado assumiu o risco de 
matar ao dirigir o veículo em-
briagado e sem habilitação. 

Logo após a colisão, tes-
temunhas notaram o odor 
etílico, bem como, as vestes 
desalinhadas do homem e 
encontraram latas de cervejas 
vazias e outras cheias dentro 

do automóvel. Todas tive-
ram contato pessoal com ele 
e afirmaram que a intenção 
dele, desde o início, foi fugir 
do local, tanto que ele nem 
viu o adolescente. “Quando 
encontraram o adolescente 
no mato, ele já tinha fugido. 
Ilgo foi atendido inicialmente 
por pessoas que estavam no 
local e prestaram os primeiros 
socorros”, conta a delegada, 
que detalhou o passo a passo 
do acidente (veja no quadro 
abaixo).

Mais detalhes sobre o aci-
dente, incluindo imagens, po-
dem ser acessados no Portal 
Arauto.

De acordo com a titular 
da 1ª DP, as 12 testemunhas 
ouvidas no decorrer do 
inquérito, inclusive a pro-
prietária do veículo usado 
pelo acusado, foram unâ-
nimes em referir que ele, 
uma semana antes do fato, 
já havia se envolvido em 
um acidente com o mesmo 
carro, também embriagado. 
“Ele tinha o costume de 
pegar o carro escondido da 
ex-companheira, proprietá-
ria do veículo. Ela escondia 
a chave, porque sabia que 
ele saía para beber, mas ele 
procurava até achar e saía”, 
conta.

O depoimento de outras 
três pessoas foram conside-
rados chave na elucidação 

do caso. O colega de trabalho 
do acusado foi quem confir-
mou à polícia que Cavalheiro 
havia bebido durante toda a 
tarde e estava dirigindo em 
alta velocidade. O carona 
permaneceu no local do aci-
dente e deu declarações em 
dois depoimentos à polícia. 
Além dele, a família que so-
correu Ilgo e tentou socorrer 
Kehylon notou os sintomas 
de embriaguez do acusado 
e viu ele fugindo ao pegar 
uma carona à beira da estra-
da. “Ele poderia, no mínimo, 
ter assumido o que fez. Mas 
fugiu para evitar a prisão em 
flagrante, pensando só nele. 
Mas contamos com testemu-
nhas que colaboraram muito 
e conseguimos dar um bom 

fechamento no inquérito”, 
disse a delegada.

ACUSADO
Ouvido na presença do 

advogado dias após o aci-
dente, o acusado negou 
que tivesse bebido e que 
o veículo estava acima 
da velocidade permitida. 
Além disso, segundo a 
delegada Ana, ele apre-
sentou outra versão para a 
colisão. “Disse que a moto 
teria cortado a frente dele, 
o que não é verdade. Esta-
vam em uma reta, a moto 
já havia deixado a oficina, 
não tinha como ter cortado 
a frente”, explica. De acor-
do com o que prevê a lei, o 
acusado vai responder em 
liberdade.

Polícia ouviu mais de 10 testemunhas


