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Nesta terça-feira (22), ainda há 63 semáforos apagados ou em amarelo
intermitente e 51 registros de queda de árvores na capital paulista, segundo
a informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os
problemas ocorrem em razão das chuvas da tarde desta segunda-feira (21).

Mais de cem árvores caíram em diversos pontos da cidade. O Corpo de
Bombeiros atendeu mais de 180 atendimentos devido às quedas, mas
informou que não houve registro de feridos. Há semáforos apagados desde
ontem. Hoje, a CET acrescentou novas vias com problemas na capital.

Entre os locais em que há semáforos com problemas estão a Teodoro
Sampaio e a Cardeal Arcoverde, na zona oeste, a avenida Luiz Ignácio de
Anhaia Mello, na zona leste, e a avenida Engenheiro Caetano Álvares, zona
norte.

As pancadas de chuva que atingiram a cidade, acompanhadas de vendaval
e granizo, deixaram toda a cidade em estado de atenção, causaram vários
pontos de alagamento, afetaram a circulação de trens da CPTM
(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e alagaram a estação
Jardim São Paulo, da linha 1-Azul do Metrô.
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A avenida Ricardo Jafet, na zona sul, alagou por conta do transbordamento
do córrego do Ipiranga. Carros e ambulâncias ficaram presos no trecho da
via que ficou inundado. Por volta de 15h20, no entanto, a água já havia
baixado, mas a CET ainda mantinha interditado o acesso à Ricardo Jafet
pela rua Vergueiro.

O acesso à avenida do Estado pela rua Teresa Cristina, em frente ao Museu
do Ipiranga, também ficou completamente alagado nos dois sentidos. Por
volta de 16h, os bombeiros deslocaram o helicóptero Águia 9 para retirar as
vítimas que estavam ilhadas no local. Na rua Bom Pastor, também no
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Ipiranga, comerciantes fecharam as portas por cerca de 20 minutos após
um vendaval.

Na zona norte, o córrego Tremembé também transbordou e, por conta
disso, o CGE deixou toda a região da subprefeitura do Tremembé-Jaçanã
em alerta. Um desabamento fez duas vítimas na rua Santa Cruz do Rio
Pardo, em Americanópolis, zona sul. Elas foram socorridas pelos próprios
moradores da rua.

Por conta da chuva, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) colocou
767 agentes em 61 pontos de observação.


