Se os homens tivessem no silêncio a mesma capacidade que têm no falar o mundo seria muito mais feliz - B. Spinoza
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>> O ImTraff Fala desta edição traz a experiência do engenheiro Guilherme Cardoso em planejamento de
trânsito e circulação para cidades de médio porte. Guilherme atua como analista de transporte e trânsito
na ImTraff. >> O ImTraff Fala é uma iniciativa do Em Trânsito para dar voz aos colaboradores da ImTraff, no
intuito de promover a discussão sobre temas que permeiam a realidade da empresa e de seus públicos.

Planejamento de trânsito
Guilherme Cardoso

A ImTraff está cada vez mais se
consolidando na consultoria para
planejamento de tráfego e circulação de
cidades de médio porte. A necessidade de
conciliar o crescimento desordenado das
cidades com mobilidade, acessibilidade e
segurança constitui-se um dos principais
desafios que se coloca às áreas urbanas.

etapa de projetos. Para todas as propostas
aprovadas e relacionadas com alterações
de geometria e sinalização, haverá o
desenvolvimento de projetos específicos
pela equipe da ImTraff. Temos, ainda,
contratos com as prefeituras de Mafra
(SC), Franca (SP) e Recife (PE) para
melhoria de trânsito e transporte.

Recentemente tivemos o prazer de
apresentar o diagnóstico da situação atual
de São João Del Rei (MG) em conjunto com
diversas propostas e intervenções para
melhorar as condições de circulação de
veículos e pedestres, entre outros.
Atualmente estamos com projetos em 2
cidades: Itabirito (MG) e Pedro Leopoldo
(MG). Nos dois casos, além do diagnóstico
e da elaboração de propostas, existirá uma

Equipe de pesquisadores atuando

Certamente é bastante enriquecedor lidar
com as diversas peculiaridades de cada
lugar. Não há uma receita de bolo, nosso
diferencial é que asseguramos a aderência
entre a necessidade do cliente e as
exigências técnicas específicas de cada
caso.
Ilustração de simulação 3D pelo Software Synchro

para as crianças
A prefeitura de BH
anunciou no
início do mês de
o u t u b r o a
implantação de
duas ciclovias no
Parque Municipal,
q u e s e r ã o
destinadas ao
uso das crianças.
Serão, ao todo,
487m de faixa dedicados às bicicletas com aro 12, 14 e 16.
Segundo a prefeitura, a inauguração acontecerá no dia das
crianças (12/10).

nova estação
do move
A Estação Ipiranga, na Av. Cristiano Machado, integra o
sistema de BRT da capital desde quinta-feira (02/10). As
informações são da BHTRANS. De acordo com a empresa,
foi concluida a construção de uma passarela de acesso,
viabilizando a utilização da estação pelos usuários. A
BHTRANS vem distribuindo folhetos informativos para
ajudar os usuários. A nova estação atenderá a 6 linhas.
Saiba mais: http://www.bhtrans.pbh.gov.br/.

  Assista 
O Em Trânsito dá uma dica para você: Man on Wire (O Equilibrista), de 2008, é um
documentário sobre a história do francês Phelippe Petit, que decidiu atravessar as
Torres Gêmeas do Wolrd Trade Center por um cabo de aço, na década de 70 . O
trabalho, dirigido pelo inglês James Marsh, traz depoimentos de Petit e dos
amigos que o ajudaram em seu feito, além de encenações de momentos
importantes da história. O documentário está disponível no Netflix.
Quem indica? Wendell Silva, Assessoria de Comunicação da ImTraff
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