
10 JORNAL DO BRÁS 05 a 20 de junho de 2012

Dra. Marina Duarte dos Reis
CIRÚRGIÃ DENTISTA - CROSP – 83.879

Fone: 2691-3779
Av. Celso Garcia, 528 – Sl. 29 - Brás

• Próteses
• Restaurações
• Canal
• Extrações

ATENDEMOS CRIANÇAS

• Cirurgias
• Ortodontia
   (Aparelhos)
• Implantes

2579-3315
Siga-nos no facebook

R. Toledo Barbosa, 17 - Belenzinho
usejeans@hotmail.com.br

Loja de Confecções

Atacado
e varejo

Feminino e
Masculino

Ele foi o atuante subprefeito da
Mooca de 2005 a 2008, res
ponsável pela urbanização do

Largo da Concórdia, transformando
o local em uma linda praça em 2006.
Melhorou também a Praça Agente
Cícero e rua Domingos Paiva. Reti-
rou a favela da rua Monsenhor An-
drade, onde em cerca de 100 barra-
cos vivam famílias em condições in-
salubres, além de servirem como
cativeiro de sequestro.

Eduardo Odloak, hoje com 39
anos, pré-candidato a vereador pelo
PSDB, falou, em visita à nossa re-
dação, a respeito de seus novos pro-
jetos para a região Brás/Pari, e ain-
da para os bairros do Belém e Moo-
ca, áreas para as quais deu total aten-
ção quando subprefeito.

Formado em Administração,
Odloak estudou também Artes e
Design Industrial, e fez especializa-
ção (pós-graduação) em Gestão de
Negócios em Turismo.

Brás como Polo Turístico
Neto de tchecos, Eduardo Odlo-

ak defende a transformação do Brás
num polo turístico de São Paulo, in-
tegrando o Circuito de Compras, que
abrange ainda os bairros do Bom
Retiro e Santa Ifigênia, além da rua
25 de Março. O Brás recebe em tor-
no de 1000 ônibus por dia, segundo
ele, em datas festivas – normalmen-
te vêm ao Brás cerca de 500 ôni-
bus/dia. Pessoas do Brasil inteiro
vêm ao Brás fazer compras.

Para ele, o atual circuito de com-
pras não é organizado. Falta uma
logística que favoreça o bom anda-
mento e integração desses bairros.

Eduardo Odloak propõe
transformação do Brás

“As pessoas que vêm ao Brás fazer
compras conhecem pouco sobre o
bairro ou têm alguma referência”,
explicou ele. O bairro não está pre-
parado para receber estes turistas,
acrescentou Odloak. “Falta organi-
zação dos ônibus e um roteiro de
ônibus especiais”.

Outro problema é que, devido o
Brás pertencer às Zeis – Zonas Es-
peciais de Interesse Social, os pro-
prietários de empreendimentos não
conseguem investir na região. A atual
degradação do Brás deriva da Lei
de Zoneamento, disse ele, que não
permite que os investidores revitali-
zem os imóveis, principalmente os
galpões muitas vezes abandonados.
Odloak tem propostas para altera-
ções no Plano Diretor, fundamentais
para viabilizar a região.

Subprefeitura para o Brás
Para ele, a criação de uma Sub-

prefeitura específica para o Brás
melhoraria de vez esse quadro. O
Brás, com 30.000 habitantes, rece-
be um público flutuante de cerca de
80.000 pessoas/dia, chegando a
500.000 em datas como Dia das
Mães e Natal. “Ele tem outra dinâ-
mica. É diferente da Mooca. Para
se ter uma ideia, a varrição do Brás
é três vezes superior a da Mooca”.

Odloak acredita que, através de
vontade política, pode-se criar uma
disciplina diferenciada na limpeza do
lixo e organizar melhor o comércio.
Para isso, disse, o gestor precisa ter
uma visão empreendedora, e uma
atenção diferenciada para com o
Brás. “O poder público ignora esta
região e trata mal aqui. É preciso

sensibilizar os comerciantes e mo-
radores, para que possam trabalhar
confortavelmente”.

O Brás é uma pérola que ainda
não foi descoberta, assim ele define
o tradicional bairro que hoje acolhe
imigrantes de várias nacionalidades
– bolivianos, peruanos, angolanos, ni-
gerianos, coreanos, árabes, portugue-
ses e ainda uma pequena parte de
italianos e espanhóis – sendo os eu-
ropeus os primeiros imigrantes que
aqui aportaram, trazendo o desenvol-
vimento para São Paulo.

Antigos projetos para o Brás
Existem antigos projetos arroja-

dos, de acordo com ele, como o que
criaria um Boulevard na avenida
Celso Garcia, e outro que construi-
ria um túnel sob a rua Monsenhor
Andrade, ligando o Brás à Zona
Cerealista.

tres, defendeu
Eduardo Odlo-
ak, e em razão
disso, pretende
instalar uma
política que fa-
voreça a insta-
lação de mais
shoppings po-
pulares. “Os
proprietários e
locatários pa-
gam um im-
posto muito
alto. É preciso
haver incentivos para haver uma
compensação, respeitadas as carac-
terísticas de shopping popular, para
que o proprietário tenha uma isen-
ção ou diminuição do imposto, pas-
sada ao locatário”, explicou.

O Pari, antes só armarinhos, pas-
sa a vender produtos característicos

pulação. As calçadas são muito es-
treitas e a fiação aérea é obsoleta,
não dando condições de se plantar
árvores altas na região.

Mesmo com os projetos caros,
ressaltou, é importante ter um norte
de investimento, porque, na primeira
oportunidade, se faz o investimento.

Eduardo Odloak crê na vitória do
pré-candidato José Serra na Prefei-
tura. Ele o define como uma pessoa
corajosa e preparada, com firmeza
necessária para conduzir um proces-
so importante na cidade. “São Paulo
precisa de energia e dinamismo. Ser-
ra tem pulso para corrigir algumas
distorções que prejudicam a qualida-
de de vida da população”, ressaltou.

“O Brás pode melhorar mais”,
disse Odloak, finalizando a entrevis-
ta, em cuja missão quer mobilizar a
população, identificar os caminhos e
realizar as ações.

Na Tarde de Chá: diálogo
com a Terceira Idade

Presente na Tarde de Chá de 29
de maio, o ex-subprefeito da Moo-
ca, Eduardo Odloak lembrou que
durante sua gestão lutou para que
espaços com área verde fossem de-
volvidos para a comunidade. Ele vol-
tou a reiterar que é necessário ar-
borizar o Brás, com áreas para ca-
minhada e melhoria da qualidade de
vida da Terceira Idade.

Disse que pretende continuar o
trabalho feito como subprefeito, para
deixar a comunidade satisfeita. “Es-
tou muito feliz em estar aqui hoje,
obrigado pela homenagem”, contou.

Veja na página 6 a homenagem
que recebeu merecidamente em re-
conhecimento à sua missão em prol
da região Brás.

do Brás. O Bairro Doce de São Pau-
lo, com muitos idosos em seus mo-
radores, precisa de área de lazer,
posto de saúde de qualidade e área
de prática esportiva para a Terceira
Idade, segundo ele.

Áreas verdes para o povo
O Brás e Mooca, contou Odlo-

ak, são as regiões mais áridas e com
pior qualidade do ar. Para compen-
sar a falta de planejamento, Odloak
disse que o poder público precisa in-
vestir em desapropriações de algu-
mas áreas para a construção de par-
ques e mais áreas verdes para a po-

Para serem viabilizados, falta,
para Odloak, coragem, em primeiro
lugar, e sensibilidade do poder públi-
co. Porém, passos importantes já
foram dados: a demolição dos Edifí-
cios São Vito e Mercúrio possibilita-
rá a ampliação de vagas de estacio-
namentos.

Ele citou também os shoppings
populares, exemplo de sucesso no
Brás, que tiraram o ambulante do
rapa e do corre-corre nas ruas, dan-
do-lhe condições dignas de trabalho
regularizado e tornando-se um mi-
cro-empresário.

As calçadas são para os pedes-

14 de novembro de 2006. Inaugurava-se o novo Largo da Concórdia totalmente limpo


