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Embora unidades do interior 
tenham modificado a forma de 
atendimento, os serviços do Ganha 
Tempo na Grande Cuiabá conti-
nuam funcionando na modalidade 
presencial. Mesmo em época de 
pandemia, são realizados em torno 
de 500 a 600 atendimentos por dia 
na unidade do centro da Capital. 
Os serviços mais procurados são 
os ofertados pela Perícia Oficial 
e Identificação Técnica de Mato 
Grosso (Politec).

Apesar do aumento no número 
de casos da covid-19 em Cuiabá e 
Várzea Grande, as unidades locais 
ainda não aderiram ao sistema de 
agendamento on-line. Barra do 
Garças (509 km a leste de Cuiabá), 
por exemplo, adotou a modalida-
de após decreto da prefeitura da 
cidade.

A reportagem de A Gazeta este-
ve no Ganha Tempo da Praça Ipi-
ranga na manhã de quarta-feira (13) 
e verificou que os atendimentos 
ocorrem normalmente. Apesar de 
não haver tumulto, o local não res-
peitava a regra de distanciamento 
entres as pessoas. 

Foi identificado que, enquanto 
aguardavam atendimento senta-
das - não havia cadeiras vagas -, 
as pessoas estavam umas ao lado 
das outras, sem a devida distân-
cia. Outros itens, como álcool em 
gel, o uso de máscaras, servidores 
paramentados estavam, aparente-
mente, de acordo com as normas 

de segurança.
Maria Auxiliadora da Conceição, 

52, estava no local para emissão de 
documentos e diz que, apesar de 
poder aguardar dentro da unidade, 
preferiu esperar do lado de fora. 
“Aqui é melhor, mais ventilado, a 
gente corre menos risco”. Apesar 
de reconhecer a possibilidade de 
contágio, ela lembra que assim 
como ela muita gente precisa tam-
bém resolver questões pendentes 
e que não podem esperar. “A nossa 
vida parou por um ano e sei que 
é preciso cuidado, defendo isso, 
mas a gente precisa correr atrás 
também”.

Otmar de Oliveira

Falta devido distanciamento entre usuários na Praça Ipiranga; Barra do Garças decretou agendamento on-line
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Unidades de Cuiabá e VG 
mantêm serviço presencial
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Alagamento

O trecho entre as avenidas Jules Rimet e 
Luiza Cuiabano, no bairro Consil, em Cuiabá, 
está com a drenagem péssima. A qualquer 
quantidade de chuva, as calçadas ficam 
instransitáveis pelos pedestres e parte da via 
também fica tomada pela água. 

Esse problema é antigo, relata a população, e 
nunca foi apontada nenhum tipo de solução ou 
intervenção para amenizá-lo.

Desrespeito

O desrespeito às leis de trânsito é flagrado 
frequentemente pela reportagem nas ruas de 
Cuiabá. Desta vez, a questão envolve também o 
desrespeito aos direitos da pessoa com deficiência, 
pois além de estar estacionado em local proibido, 
junto à faixa amarela e em região de atendimento 
de urgência de saúde, o veículo veda a passagem 
pela rampa destinada a cadeirantes.

Poder público tem que se encarregar de 
fiscalizar e penalizar condutores capazes de 
cometer tal infração. 

Chico Ferreira

Ônibus

Usuários da linha 250 do transporte coletivo da 
Capital reclamam das condições dos veículos. Os 
ônibus fazem o trajeto bairro Sucuri até a estação 
Alencastro. De acordo com a população, muitos 
veículos sequer abrem os vidros e os passageiros 
ficam ali dentro passando calor, em local abafado. 

O fato preocupa a população, uma vez que, 
durante a pandemia, o indicado é não ficar em 
locais fechados.

Cidade
sos@gazetadigital.com.br

Da Redação

É semana do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio, principal 
meio de ingresso em universi-
dades públicas, porém, em Mato 
Grosso, duas instituições estão 
com diferentes processos se-
letivos para o ensino superior, 
com inscrições abertas. São elas 
a Universidade Estadual de Mato 
Grosso (Unemat) e o Instituto 

Federal de Mato Grosso (IFMT).
A Unemat abriu 1.000 vagas 

para cursos na modalidade de 
Educação a Distância, com ma-
trículas para o primeiro semestre 
de 2021. São oferecidos 7 cursos, 
para 34 turmas espalhadas por 25 
municípios do Estado. 

A Unemat reserva 60% das 
vagas de todos os cursos aos 
estudantes que cumpriram in-
tegralmente o ensino médio em 

escola pública, destinadas a ne-
gros, indígenas, portadores de 
deficiência e demais egressos de 
escola pública. 

As inscrições são realizadas 
somente pela internet, no ende-
reço eletrônico www.unemat.br/
vestibular. O prazo de inscrição 
gratuita será de 25 a 28 de janei-
ro. Mais informações constam do 
edital, no site da instituição.

Últimos dias
O IFMT relembra que as ins-

crições para os cursos superiores 
da instituição se encerram no dia 
18 de janeiro, segunda-feira, com 
ingresso no primeiro semestre de 
2021. Para concorrer às vagas, os 
candidatos precisam ter concluí-
do o ensino médio. As inscrições 
podem ser feitas pelo link - http://
selecao.ifmt.edu.br/, sem cobran-
ça de taxa de inscrição. 

São ofertadas 1.254 vagas em 
14 campi. São reservados 60% das 
vagas de todos os cursos e turnos 
para candidatos que tenham cur-
sado integralmente o ensino médio 
na rede pública de ensino. 

João Vieira

Apesar do Enem, inscrições podem ser feitas em processos distintos
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Unemat e IFMT abrem seletivos
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Fonte: INMET

Dantielle Venturini
Redação 
dantielle@gazetadigital.com.br Outro lado 

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) informou que quem define sobre o atendimento on-line são 
as prefeituras. Nas unidades da Grande Cuiabá, a mudança só ocorrerá se 
houver decretos municipais, assim como ocorreu em Barra do Garças. 


