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BRASIL

Esquema de
pirâmide lesou
ao menos duas
mil pessoas
em todo o país
INVESTIGAÇÃO A Polícia Civil deflagrou, na
manhã de ontem, a operação Aryan, para
cumprir dois mandados de prisão e nove de
busca e apreensão, contra sócios da Alpha
Consultoria, suspeitos de pirâmide financei-
ra e de terem aplicado golpe em cerca de dois
mil clientes em todo o país. A empresa - que
tem sede em Niterói, na Região Metropolita-
na do Rio - oferecia mediação em cripto-
moedas e prometia rendimentos de até 30%
ao mês. De acordo com as investigações da
76ª DP (Niterói), o grupo movimentou cerca
de R$ 200 milhões em menos de um ano em
suas contas particulares.

Os agentes tentam prender Sadraqui de

Freitas, de 30 anos, e o
ex-pastor Nathan Assis de
Oliveira, 33. Eles responde-
rão por estelionato, associa-
ção criminosa e crime con-
tra a economia popular. Nas
redes sociais, a dupla gosta-
va de ostentar hábitos caros,
com a publicação de fotos e
vídeos em aeronaves e car-
ros de luxo, além do uso de
cordões de ouro.

Os agentes estiveram em
vários endereços da dupla,
entre eles, em alguns con-
domínios de luxo. Sadraqui e
Nathan não foram encontra-
dos e já são considerados fo-
ragidos.

Segundo as investigações,
a Alpha Consultoria em Tec-
nologia da Informação foi
aberta em fevereiro de 2021 e
começou a atrasar o paga-
mento dos rendimentos dos
clientes cerca de dois meses
depois. A empresa alegou
aos clientes que uma grande
exchange - corretora de
criptomoedas - onde eram

realizadas as supostas ope-
rações da Alpha, tinha blo-
queado as contas da empresa
indiscriminadamente. En-
tretanto, a 76ª DP descobriu
que essa exchange jamais
congelou os aportes, e até
havia valores para saque.

A Polícia Civil afirma que
Sadraqui possui 30 anota-
ções criminais por estelio-
nato, organização crimino-
sa, associação criminosa, la-
vagem de dinheiro e crimes
contra a economia popular.
Já Nathan possui 24 anota-
ções pelos mesmos crimes.
Eles nunca haviam sido pre-
sos. Aryan faz referência a
uma cidade no Egito onde se
localiza uma misteriosa pi-
râmide em ruínas.

O delegado Luiz Henrique
Marques alerta para “pro-
messas fáceis”. "Trinta por
cento é incompatível com o
mercado. Não acredite em
promessa fácil. Não existe
dinheiro fácil", declarou o
delegado.

A empresa -
que tem
sede em
Niterói, na
Região Me-
tropolitana
do Rio -
oferecia
mediação
em cripto-
moedas e
prometia
rendimentos
de até 30%
ao mês

VIÚVA É
CONSIDERADA
INDIGNA DE HERANÇA

MEGA-SENA Uma decisão da
2ª Vara Criminal de Rio Bo-
nito, na Região Metropolita-
na do Rio, considerou Adria-
na Ferreira Almeida, conhe-
cida como a "Viúva da Me-
ga-Sena", indigna de rece-
ber a herança do ex-marido
Renê Senna, assassinado em
2007. A Justiça levou em
consideração que Adriana foi
condenada a 20 anos de pri-
são por ser a mandante do
homicídio de Renê, o que le-
va ao reconhecimento da in-
dignidade.

A ação foi movida pela fi-
lha de Renê, Renata Almeida
Sena, pedindo a exclusão de
Adriana da sucessão de Renê
Senna.O crime teve grande
repercussão na época. Em
2016, Adriana foi condenada
a 20 anos de prisão pela
morte do milionário.

Mais três
mulheres
acusam vereador
de estupro

AMEAÇA COM ARMA O ve-
reador Gabriel Monteiro
(sem partido) foi acusado de
abuso sexual por três mu-
lheres. Uma das vítimas
contou ao Fantástico, da Re-
de Globo, que o parlamentar
chegou a ameaçá-la com
uma arma apontada contra a
cabeça dela.

Duas das mulheres, que

não quiseram se identifica-
dar, disseram que os episó-
dios de abuso sexual come-
tidos pelo parlamentar
aconteceram quando ele
ainda era da Polícia Militar
do Rio. Na época, uma das
vítimas tinha apenas 16
anos.

Ela relatou ao programa
que foi convidada a uma fes-

ta na casa de Monteiro.
Quando chegou no local, viu
uma mulher sendo espanca-
da pelo parlamentar, que
também teria sido convida-
da para a comemoração na
casa dele.

Depois que a situação fi-
cou mais calma, os três fize-
ram um lanche e ele as con-
vidou para fazer sexo a três.

REPRODUÇÃO

Corpo da
escritora Lygia
Fagundes Telles
é cremado
RIO DE JANEIRO O corpo da
escritora Lygia Fagundes Tel-
les foi cremado no Cemitério
da Vila Alpina, na Zona Leste
de São Paulo, ontem. A ceri-
mônia foi restrita à familia-
res. Lygia morreu na manhã
de anteontem, aos 98 anos.

O velório foi realizado an-
teontem, na Academia Pau-
lista de Letras, no Largo do
Arouche. A cerimônia de
despedida começou por volta
das 18h e terminou às 20h30.
A escritora morreu em sua
casa, de causas naturais.

Uma Sessão da Saudade
será realizada quinta-feira,
no Salão Nobre Academia
Brasileira de Letras (ABL),
em homenagem à autora.

Lygia recebeu vários prê-
mios ao longo da carreira. O
prêmio Camões (2005), o Ja-
buti (1966, 1974 e 2001) e o
Guimarães Rosa (1972). A
escritora tem obras traduzi-
das para o alemão, espanhol,
francês, inglês, italiano, po-
lonês, sueco, tcheco, portu-
guês de Portugal, além de
adaptações de suas obras
para o cinema, teatro e TV.

Para o presidente da ABL,
Merval Pereira, a escritora
foi uma figura exponencial,
fundamental não só para a
literatura. "A morte da Lygia
faz que a academia perca
uma figura exponencial".

Gabriel Monteiro
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