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Empresas, pessoas físicas,
empregadas domésticas e pros-
titutas. Não foram poucas as
vítimas do estelionatário Li-
naldo da Silva, 42 anos, preso
na última terça no Recife: 500
pessoas, nos estados de Per-
nambuco, Alagoas, Bahia e até
em Sergipe. Em Aracaju, capi-
tal sergipana, havia um man-
dado de prisão em aberto pa-

ra Linaldo. No momento da
prisão, ele ainda ofereceu di-
nheiro aos policiais. Deverá
responder por crimes de este-
lionato e corrupção ativa.

Linaldo “atuava” desde 2014
utilizando uma vidraçaria co-
mo fachada. Por meio dela, lo-
calizava as vítimas, tanto em-
presas quanto obras em anda-
mento e indivíduos comuns.

Nestes locais, oferecia serviços
de gesseiro, pedreiro e vidra-
ceiro. As pessoas contratavam
e pagavam parte do valor em
débito, crédito, dinheiro em
espécie ou cheque. Linaldo
nunca prestava o serviço.

Algumas vezes, Linaldo co-
meçava as obras, para apa-
rentar que as concluiria, con-
tratando um terceirizado. Ao

terceirizado, segundo o dele-
gado titular de Afogados, Igor
Leite, também não prestava
contas, envolvendo-o em sua
atuação criminosa. Para ad-
quirir o material necessário
para as obras dava o chama-
do golpe do envelope vazio
ou fazia transferência bancá-
ria de contas que não tinham
fundos. De forma que a em-

presa entregava o material e,
posteriormente, constatava
que o valor não havia entra-
do na conta.

“Ele vinha praticando estes
crimes desde 2014 e, confessa-
damente, já fez mais de 500 ví-
timas. Desde ontem, com a sua
prisão, identificamos 50 delas
somente em locais como Cabo
de Santo Agostinho, Piedade,

Boa Viagem, Olinda, Boa Via-
gem e Afogados. Com a expo-
sição da sua imagem nas mí-
dias, devem aparecer outras”,.

Para atrair as vítimas, Linal-
do passava-se, muitas vezes,
por um homem religioso, fre-
quentando igrejas e aproxi-
mando-se dos fiéis e dos pas-
tores. No Recife, ele fez isso ao
menos em três igrejas.

A
desesperança paira en-
tre os flanelinhas que
vendem folhas de Zo-

na Azul no Bairro do Recife,
principal região da cidade com
a oferta desse tipo de serviço.
Desempregados e, em sua
maioria, sem outra fonte de
renda, eles conseguem uma
média mensal de R$ 300 com
o negócio e agora estão sem
essa perspectiva com a chega-
da do Zona Azul digital, pre-
vista para começar no dia 1º
de julho. O que é pouco para
sobreviver tende a ficar mais
escasso com o novo sistema. E
alguns pensam em outros pla-
nos de ganhar a vida. Mas o
caminho é o mesmo: lidar com
veículos estacionados nas ruas.
Faltam qualificação e oportu-
nidade para pensar diferente.

Cláudia Beatriz da Silva, 39
anos, comercializa as folhi-
nhas há cinco anos. É uma das
poucas mulheres no Recife An-
tigo a trabalhar com esse ser-
viço. Ela é técnica em labora-

tório e já trabalhou no Hospi-
tal da Restauração. Passou a
viver da venda dos talões de-
pois de uma viagem frustrada
a São Paulo, onde foi tentar a
vida com o companheiro, que
na época entregava água mi-
neral. O casal consegue uma
renda média de até R$ 600 por
mês. Além disso, o bolsa-famí-
lia dos dois filhos. “O plano B
é fazer o que eu já faço nos dias
de domingo. Oriento o moto-
rista onde tem vaga”, diz.

Paracompetircomosdemais
flanelinhas, Cláudia oferece
um trabalho diferenciado.
“Não fico coagindo, não digo
preço, somente peço uma aju-
da em dinheiro, e não obrigo
a me dar dinheiro na hora”,
explica a moradora da Favela
do Brum. Segundo ela, o mo-
vimentodevendadeZonaAzul
aumenta de novembro e feve-
reiro, época de férias e verão.

Douglas Santana do Nasci-
mento, 30, está no time dos
que esperam que a iniciativa

da Prefeitura do Recife não dê
certo. “Já fizeram isso outras
vezes e não funcionou. Por en-
quanto, não pensei em nada
para fazer de diferente disso”,
falou. (a experiência digital
sem sucesso ocorreu em 2015).
Douglas arrecada cerca de R$
600 por mês com a venda de
talões. O dinheiro, conta, não
dá para sobreviver. “A gente
vai vivendo como Deus quer.”
Douglas disse morar no Alto
do Pascoal, mas está em situa-
ção de rua, no Bairro do Reci-
fe, junto com a companheira.

Carlos Antônio da Fonseca,
51, é uma exceção entre os fla-
nelinhas. Além de negociar
com Zona Azul, estaciona e la-
va carros para pessoas que tra-
balham no Bairro do Recife e
tem um fiteiro no mesmo bair-
ro, onde está desde 1984. “Es-
se negócio vai apertar um bo-
cado a vida da gente”, lamen-
tou. Carlos mora em Paulista,
e chega ao Bairro do Recife, to-
dos os dias, às 6h30. Larga 12

Flanelinhas buscam fonte de renda
Sem qualificação profissional, guardadores de carros estão preocupados em como sobreviver a partir de julho, com a implantação do Zona Azul digital

Estelionatário deu golpe emmais de 500pessoas
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Cláudia vende folhas de Zona Azul há cinco anos nas ruas do Bairro do Recife

horas depois. Com o passar dos
anos, ganhou a confiança dos
clientes, que deixam as chaves
dos carros com ele. Por mês,
diz, arrecada um salário mí-
nimo com os serviços juntos.

O Zona Azul por meio digi-

tal é previsto por lei munici-
pal desde 2008, mas somente
agora as regras foram publica-
das no Diário Oficial. O novo sis-
temavalerápara todasasáreas
com vagas de estacionamento
rotativo da cidade, ao todo 3,2

mil. Para adquirir o serviço,
será preciso acessar um apli-
cativo, que, a princípio, pode-
rá ser baixados pelos usuários
a partir do próximo dia 25. As
folhas de Zona Azul perdem o
efeito no dia 30.


