
  
Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 20 e 21 de setembro de 2020

  A5

cidadES
Investigação

Saúde

Apontado como responsável pela 
facção após isolamento de lideranças, 
‘Tuta’ estaria chefiando fronteira

Após ‘maior operação contra PCC’, Gaeco de 
SP acredita em novo líder escondido em MS

Hospital Regional abre contratação 
de 231 técnicos de enfermagem

Nilson Figueiredo
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As oito operações desen-
cadeadas pela Polícia Fe-
deral em Mato Grosso do Sul 
desde o fim de agosto com o 
objetivo de minar o poder do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital) nas fronteiras com 
Paraguai e Bolívia fizeram 
com que o integrante mais 
procurado da facção crimi-
nosa neste segundo semestre 
deixasse rastros. Marcos Ro-
berto de Almeida, o “Tuta”, 
na apuração inicial do Gaeco 
(Grupo de Atuação Espe-
cial de Repressão ao Crime 
Organizado) de São Paulo 
é o substituto de Marcos 
Willians Herbas Camacho, o 
“Marcola”, na liderança da 
quadrilha e pode estar es-
condido no eixo Ponta Porã–
Pedro Juan Caballero.

A informação foi trazida 
à tona na segunda-feira 
(14), durante operação do 
Ministério Público Estadual 
paulista, que identificou 21 
líderes do PCC que estão ocu-
pando as posições de chefia 
da facção após a transfe-
rência de Marcola e outros 
para presídios federais, no 
início de 2019. Segundo o 
promotor Lincoln Gakiya, 
que integra o Gaeco, “é a 
maior operação contra a qua-
drilha”.

Durante os dois dias de 
ações realizadas na capital e 
região da Grande São Paulo, 
Tuta não foi localizado. É 
considerado foragido. E a 
pista seguida pelo Gaeco 
paulista é a de que o novo 
líder do PCC está escon-
dido no Estado. Uma das 
hipóteses é a de que veio 
pessoalmente à fronteira re-
organizar as estruturas da 

facção, para distribuição de 
drogas e armas a todo o país 
após lideranças locais, que 
passaram a cuidar da fron-
teira, terem sido flagradas 
pela PF.

“A região da fronteira so-
freu diversas operações da 
PF, com rotas (de tráfico) 
desmanchadas, lideranças 
flagradas e até negociações 
por territórios. Há uma ca-
rência de organização da 
facção neste momento. E é 
natural que quem ocupe o 
principal papel dentro da 
organização queira acom-
panhar de perto sua prin-
cipal fonte de renda”, disse 
Gakiya, ao jornal O Estado.

A presença de Tuta na 
fronteira vai além do co-
mércio de drogas e armas. 
Isso porque, com Marcola e 
seu maior braço direito, Gil-
berto Aparecido dos Santos, 
o “Fuminho”, em cárcere 
federal, negócios como fa-
zendas e revendedoras de 
automóveis do líder do PCC 
no Paraguai precisam de al-
guém para administrar.

Segundo Gakiya, nove dos 
novos líderes identificados 
do PCC estão foragidos. 
“Alguns deixaram rastros 
junto com Almeida na região 
da fronteira, ajudando na 
questão da logística”, disse 
o promotor. Ainda de acordo 
com ele, o material colhido 
durante a apuração da ope-
ração será entregue à PF. 
“Compartilhar informações 
para um trabalho conjunto 
nos ajudará, e muito, na luta 
para desarticular de vez a 
facção”, completou.

Novo chefe se arriscou pelo crime
A escolha de Tuta para li-

derar o PCC com o isolamento 

blindar os chefões. Essa ala 
ganhou notoriedade e hoje, 
na hierarquia, está acima 
dos chamados progressos, 
responsáveis pelo controle 
financeiro da facção.

“O que observamos nessas 
operações da PF em Mato 
Grosso do Sul foi o grande 

número de promoções reali-
zadas pela cúpula dos novos 
raio X, em uma tentativa de 
dificultar a identificação dos 
reais chefões, fazendo com 
que integrantes de segundo 
escalão pareçam muito mais 
importantes do que real-
mente são”, disse Gayka.

Gaeco de SP e forças 
policiais atuam no 
combate à maior facção 
criminosa do país

dos líderes é um prêmio por 
conta de seus serviços. In-
tegrante da chamada “cé-
lula restrita” da facção, o 
acusado esteve à frente de 
ações consideradas ousadas 
da facção. Entre elas estava 
a elaboração do assassinato 
de policiais militares e civis 
paulistas, membros da Secre-
taria de Estado da Segurança 
Pública e do Ministério Pú-
blico, ambos de São Paulo, e, a 
mais audaciosa, um atentado 
contra o então governador 
Geraldo Alckmin (PSDB). 

Tuta morava em dois en-
dereços de bairros de luxo 
de São Paulo e, segundo 
o MP, tinha um documento 
falso de adido da embaixada 
de Moçambique, que lhe per-
mite viajar como autoridade 
diplomática. 

Espécie de “grupo de inte-
ligência” da facção, a célula 
restrita é responsável por 
levantar informações sobre 
os desafetos do PCC no Poder 

Público, como quantidade e 
nome de filhos, endereços 
de familiares, carros e até 
celulares.

O Gaeco paulista sabe que 
Tuta esteve em Mato Grosso 
do Sul pelo menos duas 
vezes, entre 2017 e 2019, e 
se utilizou do passaporte mo-
çambicano diplomático para 
a entrada, alegando estar em 
turismo para conhecer o Pan-
tanal. O objetivo, na verdade, 
foi o de fazer reuniões com 
a cúpula responsável pela 
fronteira.

Após o último encontro 
de Tuta na fronteira, já com 
Marcola isolado, ele sugeriu 
a criação de uma nova es-
trutura para dificultar as 
investigações. Foi quando 
surgiu o setor “raio X”, que 
fica logo abaixo da cúpula 
na hierarquia, agora cha-
mada de sintonia final e que 
funciona como uma espécie 
de escudo, assumindo o 
controle publicamente para 

Hospital Regional vai 
contratar técnicos de 
enfermagem em regime 
temporário e inscrição 
vai até essa terça

magem, além de registro 
profissional regular no 
Coren-MS (Conselho Re-
gional de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul).

O Processo Seletivo 
Simplificado vai avaliar o 
currículo dos candidatos 
em etapas, até o resultado 
final. A contratação será 
de acordo com a necessi-
dade do Hospital Regional, 
que é hoje referência no 
Estado em atendimentos a 
pacientes com COVID-19. 

Após a fase de inscrições 

e avaliação curricular, os 
candidatos poderão apre-
sentar recursos nos dias 25 
e 26 de setembro. O resul-
tado final do processo sele-
tivo será divulgado no dia 1° 
de outubro, mesma data em 
que os aprovados já serão 
convocados. A partir de 2 
de outubro, começa o pe-
ríodo de apresentação dos 
documentos, comprovação 
de requisitos e contratação 
dos candidatos aprovados 
dentro do quantitativo de 
vagas oferecidas. 

Mariana Moreira

Para reforçar a equipe de 
saúde, durante a pandemia 
de coronavírus, o HRMS 
(Hospital Regional de Mato 
Grosso do Sul) abriu pro-
cesso seletivo para a ad-
missão de 231 técnicos de en-
fermagem. Os profissionais 
serão contratados em regime 
temporário, e deverão atuar 
por um ano na instituição, 
conforme o edital publicado 
no DOE (Diário Oficial do 
Estado). 

As inscrições foram 
abertas na sexta-feira (18) 
e seguem até o dia 22 de 
setembro. 

A carga horária será de 
40 (horas) semanais, e os 
interessados devem acessar 
o site do governo destinado 
para concursos públicos. Os 
profissionais selecionados 
vão receber o salário de R$ 
1.284,07, mais um adicional 
para a função, no valor de 
R$ 1.027,20. 

É exigido que o candidato 
à vaga seja maior de 18 anos, 
tenha curso de Ensino Médio 
Técnico Profissionalizante 
em Enfermagem, ou Curso 
de Ensino Médio, acrescido 
de Curso Técnico de Enfer-


