Em Bom Jardim da Serra, Raimundo Colombo entrega a reabilitação da SC-110 e SC-390
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Bom Jardim - O governador Raimundo Colombo, acompanhado do presidente do Deinfra,
Wanderley Agostini, e do secretário de Estado
da Infraestrutura, Luiz Fernando
Vampiro, inaugurou, nesta terça-feira, 19, em Bom Jardim da Serra, a reabilitação da SC-110 e
SC-390, trecho entre São Joaquim, passando por Bom Jardim da Serra até o alto da Serra do
Rio do Rastro. A obra tem investimento de R$ 38 milhões do Pacto por Santa Catarina, em 51
quilômetros de extensão.
Colombo falou que a recuperação da rodovia traz uma contribuição importante para o
desenvolvimento econômico da região, citando o potencial turístico - com as paisagens
naturais - e do agronegócio, com a produção de maçãs, uvas e vinhos. Outro aspecto
destacado pelo governador foi a melhoria da segurança para quem utiliza o trecho. "O trajeto é
muito bonito, cercado de belas paisagens, e vai trazer uma nova condição de infraestrutura
para quem produz e mais segurança para os motoristas", disse Colombo.
De acordo com o presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, o projeto de recuperação do
trecho contempla principalmente a segurança, porque além de curvas íngremes, o trajeto
apresenta muita neblina, o que traz riscos para os usuários, especialmente no período noturno.
"Nosso olhar foi muito cuidadoso com esse aspecto, por isso, além das correções de traçado,
investimos numa sinalização totalmente moderna para garantir uma maior segurança", reforçou
Agostini.
O secretário Luiz Fernando Vampiro destacou que a obra faz parte de um conjunto de
inaugurações que estão sendo realizadas em diversas regiões do Estado para compor a
infraestrutura adequada ao desenvolvimento dos municípios catarinenses. Vampiro salientou
que somente na última semana foram entregues pelo Governo do Estado a pavimentação do
acesso ao Farol de Santa Marta, em Laguna; a reabilitação da Rodovia dos Móveis, em São
Bento do Sul; e a Via Rápida, de Criciúma, que será inaugurada nesta quarta-feira, 20, com
investimentos de mais de R$ 100 milhões.
A obra
Iniciada em agosto de 2015, a reabilitação da SC-110 e SC-390, obra do Pacto por Santa
Catarina, foi viabilizada pelo Governo do Estado através Departamento Estadual de
Infraestrutura (Deinfra). A reabilitação inclui revitalização do pavimento, acostamentos,
implantação de duas interseções sendo uma rótula cheia alongada e, outra, o chamado “trevo
alemão”, drenagem, revitalização da sinalização vertical, horizontal, obras complementares,
recuperação e colocação de defensas metálicas.
A reabilitação foi dividida em dois lotes. No primeiro, com extensão de 28,6 km, entre São
Joaquim e o Rio Porteira, foi adotada a reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico,
com adição de cimento e, após a reciclagem, foi aplicada uma camada de concreto asfáltico
usinado a quente com borracha. No segundo lote, de 22,45km, entre o Rio Porteira e o alto da
Serra do Rio do Rastro, foi realizada a fresagem descontínua, com a execução de concreto
asfáltico usinado a quente com borracha e aplicação de microrrevestimento asfáltico. Outro
aspecto importante da obra foi o reforço na sinalização da rodovia, com mais quantidade de
tachinhas e delineadores entre o trecho urbano de Bom Jardim da Serra e o alto da Serra, para
facilitar a visibilidade, já que no trecho, além de sinuoso, as condições de neblina são
extremas.
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Reforço para o turismo da região
A proprietária de uma pousada de turismo rural de Bom Jardim da Serra, Marcia Paladini
Cardoso, destaca que já é visível a melhora do fluxo turístico com a realização da obras na
rodovia. “Nós temos a pousada no interior. Com uma rodovia bem sinalizada, os turistas se
sentem seguros para irem jantar em um restaurante na cidade de São Joaquim ou Bom Jardim.
Antes da revitalização, os visitantes já chegavam estressados pela situação da rodovia, hoje os
visitantes elogiam a estrada. Nós como moradores e há 20 anos com a pousada, estamos
orgulhosos e felizes. Somos muito gratos pela obra”, ressaltou.
A rodovia estadual é uma das mais importantes vias de turismo de Santa Catarina. Localizada
na Serra, ela é o acesso a um dos principais pontos turísticos do Brasil, a Serra do Rio do
Rastro.
Info: Francieli Dalpiaz
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