"Ajuste a ação à palavra, a palavra à ação" - Willian Shakespeare
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Hablas portunhol?
Espanhol já pode ser considerada a
segunda língua da ImTraff. Desde a sua
criação, a empresa firmou grandes
contatos (e contratos!) pela América
Latina. Em seu mapa de atuação já
constam 4 países: República
Dominicana, Panamá, Equador e o mais
recente: Perú. A empresa, desta forma, já
está habituada a ter que fazer relatórios
em espanhol ou receber informações
técnicas sobre um projeto nesta língua.
Muy bueno, no? Agora a relação da
empresa com a língua ganha novos
capítulos. É que desde o início deste ano,
a ImTraff recebe o novo colaborador
Alexander Jimenez (25). Alex – o apelido
aportuguesado que ganhou na ImTraff –
é colombiano da cidade de Tunja, em
Boyacá. O jovem se formou em
Engenharia de Transportes e Vias pela
Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, a única universidade
colombiana que oferece a habilitação.
Um certo dia, viu uma publicação sobre
uma vaga na empresa, se interessou e
começou a se empenhar na hipótese de
vir ao Brasil para trabalhar na ImTraff.
“Son cosas del destino, pienso yo”,
explica. E o destino conspirou a favor.
Desde que chegou, o novo engenheiro
de transporte da ImTraff tem aprendido
muito. “Yo aspiro aprender mucho y

aportar todos los conocimientos
aprendidos en mi pre-grado como
Ingeniero”, conta Alex, que já está
trabalhando com algumas simulações de
tráfico. Tem enxergado o desafio com

bons olhos e bastante empolgação e
conta com o acolhimento da capital
mineira, em especial dos colegas da
ImTraff. Karina Cruz, assessora de novos
negócios da ImTraff, acredita que não
haveria melhor momento para a vinda do
colombiano à empresa. Ela considera
que as obras de mobilidade na cidade
formam um excelente campo de
observação e atuação para o engenheiro
de transportes.
Além disso, a
experiência cultural é muito válida.

BRT e faixas exclusivas
A ImTraff está desenvolvendo um projeto para a criação
de faixas exclusivas para ônibus em avenidas de Belo
Horizonte. O trabalho faz parte de uma iniciativa da
BHTrans para agilizar o transporte coletivo nos
principais corredores da cidade que não terão o MOVE.
De acordo com Célia Nepomuceno, analista de projetos
viários e operacionais da ImTraff, “o projeto consiste em
priorizar uma faixa da direita (em alguns casos duas
faixas) somente para transporte coletivo, de 2ª à 6ª das 6h
às 20h e sábado de 6h às 14h. Ao longo de todo o trecho
não será permitido estacionar, conseguindo assim
aumentar a capacidade da via através de um número
maior de faixas.” O projeto elaborado pela ImTraff
envolve 10 grandes avenidas, entre elas a Av. Amazonas,
Av. Raja Gabáglia e Av. Presidente Carlos Luz.

“Trabalhar com uma pessoa de outro
país é algo muito interessante,
conhecemos uma cultura, outros
costumes, aprimoramos o espanhol que
tanto utilizamos em nossas viagens e em
relatórios”, diz ela.
Com grandes
expectativas para o ano, Alex, que fica na
ImTraff por tempo indeterminado,
pretende atuar em todas as áreas da
empresa e já pensa em meios de aplicar
o seu conhecimento de forma
compartilhada. “ Me gustaría ser director
de un proyecto, poder viajar y trabajar en
campo para comprender mejor los
problemas de movilidad y poder dar
mejores soluciones, también quiero
trabajar en todas las áreas que maneje
ImTraff”, conta ele. E parece que além de
aprendizado, os ares brasileños
provocaram também o seu paladar. Ele
confessa que gostou muito da comida
mineira. “He comido mucho (risos)”. Mas
Alex está focado no trabalho. O jovem
engenheiro, que já observa o
crescimento da empresa, espera poder
crescer também. “Aspiro crecer tanto
como la empresa lo esta haciendo hasta
ahora, quisiera estudiar y compartir mis
conocimientos.” Aprender e ensinar, de
forma compartilhada. Em português e
esapanhol. ¿Qué tal?

BHTrans inicia testes do BRT
No dia 15/02 a BHTrans iniciou a etapa de testes
operacionais do BRT MOVE. Oito ônibus empenhados
nesse treinamento inicial partiram da estação
Tamoios, na esquina da avenida Santos Dumont com a
rua Tamoios, no Centro, com destino à estação São
Gabriel, na região Nordeste. Esse é o primeiro trecho a
entrar em operação comercial, no dia 8 de março.
Segundo a BHTrans, até maio todo o sistema, que
envolve os corredores da Cristiano Machado, Antônio
Carlos e área Central, estará com funcionamento
100%.

Com 4 anos de vida, a ImTraff já atua em 4 países.
Qualidade consolidada em todos eles.
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