
PARQUE CENTRAL JOSÉ ROSSI ADAMI:
Engloba uma área central extremamente bem localizada do município de Caçador. Encontra-se ao lado do Museu do

Contestado, englobando-o ao projeto, juntamente com a histórica central ferroviária, hoje estabelecida como centro

cultural. O parque dispõe de áreas verdes de lazer, áreas de caminhadas e passeios de bicicletas, cancha de bocha,

academia para a terceira idade, playground, quadra poliesportiva, cancha de bocha, quadra de futebol society,

garrafões de basquete, portais de entrada, banheiros e vestiários, belos jardins e paisagismo diversificados, praça de

alimentação, estacionamento, monumento em homenagem a José Rossi Adami e toda a infra-estrutura necessária

para a manutenção e conservação do local. O projeto ainda prevê uma segunda fase, com a tentativa de interligar a

Avenida Aristiliano Ramos (Beira-rio) ao parque, dando uma continuidade aos passeios destinados a caminhada e

criando uma ampla área de lazer localizada em área central e de fácil acesso a todos os moradores.

O parque Central Jose Rossi Adami foi inaugurado no dia 20/11/2009, com a presença de grande público caçadorense.

Desde sua inauguração, nota-se um enorme público de finais de semana, composto basicamente de família trazendo

seus filhos para brincar, e casais aproveitando os jardins e espaços de lazer e estar do parque. Um detalhe muito

importante a ser ressaltado é que este mesmo parque é atravessado pela também recém inaugurada Rua Benedito

Ponciano, uma rua prevista para alto fluxo de veículo de carga e de transporte de passageiros, devido à localização da

rodoviária nas imediações do parque. Nota-se também que ainda faltam estabelecer por completo os mobiliários

urbanos, alguns ainda faltantes, e também vale ressaltar que a vegetação que compõe o parque ainda não esta

desenvolvida, sendo necessários alguns anos para seu total crescimento e final composição de espaços verdes. O

parque foi estabelecido em um terreno extremamente privilegiado da cidade, devido a sua fácil acessibilidade e

localização e por atender a demanda de toda a população vizinha a este local. Neste trabalho algumas modificações

serão proposta embasada nos novos usos do local com o objetivo único e exclusivo de sanar as necessidades dos

cidadãos caçadorenses.

RIO DO PEIXE E AVENIDA ARISTILIANO RAMOS:
Avenida Beira Rio é o principal ponto de encontro de jovens e famílias de Caçador, bastante utilizada para caminhadas

e passeios de bicicleta nos finais de semanas, concentração de pessoas e interação social. O local também é

freqüentado por pessoas de outras cidades em busca de lazer de fim de semana.

O rio do Peixe margeia toda a avenida e corta, no eixo norte-sul, a cidade de Caçador. O local é interessante devido à

paisagem que compõe, criando espaços verdes muito bonitos e compondo todo o espaço de caminhadas e ciclovia. O

rio, infelizmente,possui margens bastante estreitas e recebe uma alta carga de dejetos humanos não tratados, pois a

cidade não possui estação de tratamento de esgoto, e isto está poluindo cada vez mais o principal rio da cidade. Os

próprios usuários do parque também não respeitam este curso d'água, jogando diversos tipos de lixo dentro dele ou

de suas margens. Sua mata ciliar está bastante degradada, possuindo algumas espécies de arvores nativas antigas, e

algumas recém plantados (últimos oito anos), havendo a clara necessidade de rearborização das margens em toda a

sua extensão. Assim sendo, o rio e avenida compõem, mesmo que não da melhor forma, um interessante e agradável

espaço de convívio social e lazer para os habitantes da cidade de Caçador, e creio ser necessária sua conservação e

integração a área do Parque para melhorar ainda mais o que de fato já funciona com grande sucesso.

EIXO DE PEDESTRE:
A intenção de criação deste eixo, destinado somente a pedestres, é facilitar o acesso da população às áreas de lazer

da cidade. Devido a topografia extremamente acidentada de Caçador e o fato de o Parque Central estar localizado

na àrea caracterizada como “fundo de vale”, enquanto o restante da cidade está concentrada nos aclives da região,

a idéia seria criar espaços pavimentados (pisos permeáveis) e arborizados, baseados no projeto de um calçadão,

para facilitar a locomoção dos cidadãos pelas ruas da cidade de maneira segural, rápida e confortável, utilizando-se

de áreas já existentes e interligando-as. Esse eixo também facilitaria o acesso dos usuários às áreas institucionais,

tais como Prefeitura, Receita Federal, Avenida Barão do Rio Branco (principal rua de comércio e localização dos

Bancos da cidade). O percurso do eixo descrito seria : RUA 7 DE SETEMBRO - LAURO MULLER (1) - LARGO

CAÇANJURÊ (2) - LAURO MULLER (3) - EMÍLIO JOAQUIM - OSÓRIO TIMMERMMAN (4)- PARQUE CENTRAL.

A proposta para esse eixo seria destinar parte destas vias para a ampliação dos passeios e consequente

rearborização do local para melhorar o seu uso, bem como reforçar a ligação das regiões mais altas da cidades com

a sua principal área de lazer.

RODOVIÁRIA:
A atual Rodoviária Municipal de Caçador, que atende todo o fluxo de turismo da cidade, está localizada às

imediações do Parque Central, em uma edificação inaugurada em 1970, que já passou por algumas reformas e

que demanda maior espaço para utilização, sendo difcitária no atendimento ao publico em geral e de dificil

acesso aos ônibus, por terem que manobrar em meio ao transito de grande fluxo do centro da cidade. Possui 8

baias de ôinbus, ponto de taxi e estacionamento com cerca de 6 vagas delimitadas, cercado por um vasto jardim.

As instalações estão bastante degradadas e não comportam as necessidades atuais de uma rodoviária, possuindo

pequeno espaço interno e áreas de espera e por estar bastante desgastada devido a cerca de quase 40 anos de

uso.

FEIRA LIVRE:

A feira livre está localizada na Av. Aristiliano Ramos, bem proximo à margem do Rio do Peixe e é uma área

destinada a exposição e comércio de produtos artesanais e venda de produtos direto do campo ao consumidor.

Esta feira acontece todo sábado de manhã, com grande público presente, e também nas quartas-feiras, com bem

menos produtores expondo e menor público. O local de exposição dos produtos está bem conservado, possui a

estrutura necessaria para abrigar esta atividade (banheiros, bancos, passeio pavimentado, etc), porém, há certas

deficiências em dias de chuva, causando transtorno aos comerciantes e desconforto aos usuários, por falta de

coberturas adequadas e espaço para locomoção nas áreas de comércio.
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