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Bauru, sábado, 5 de agosto de 2017

Centro de Diagnóstico busca
certificação de prédio verde
Malavolta Jr.

Um dos destaques do
empreendimento é que
tudo foi pensado e
construído dentro dos
preceitos de sustentabilidade

O

Centro de Diagnóstico Unimed (CDU),
além de constituir um novo modelo de
atendimento para a área da saúde em
Bauru, trazendo para a cidade um modelo integrado e inovador, ainda foi capaz de
dar cara nova ao centro da cidade com sua
estrutura totalmente planejada nos padrões
dos melhores hospitais do país e do mundo. Embora surpreenda pelo seu tamanho
e pela rapidez com que foi construído bem
no centro da cidade – de forma a facilitar
o acesso a todos seus beneficiários –, um
dos destaques do prédio é que tudo foi pensado e construído dentro dos preceitos de
sustentabilidade.
Com respeito aos nossos recursos naturais, a Unimed Bauru prezou pela construção
do CDU dentro de um modelo sustentável,
focando na economia e no reaproveitamento
de insumos. Para o diretor técnico do Centro
de Diagnóstico Unimed, Enidélcio de Jesus
Sartori, este modelo “garante mais benefícios para toda a comunidade. A Unimed tem
a preocupação e o compromisso de zelar
pela qualidade de vida e tudo isso começa
no cuidado com o ambiente onde está instalada. Já que iríamos projetar um novo prédio,
optamos por equipá-lo com os mais modernos recursos e investir em sustentabilidade”.
No prédio, há um sistema de captação de
água do ar-condicionado e de parte da água
da chuva que permite armazenar e reutilizar,
por exemplo, na manutenção do jardim do
próprio CDU.
Ainda possui lâmpadas de LED e um sistema econômico de refrigeração de ar. Além
disso, o Centro de Diagnóstico dispõe da
maior estação de produção de energia solar
instalada em Bauru. “Essa é a maior estação de produção de energia solar da cidade, com capacidade de produzir 104kW de
energia”, ressalta o diretor.

O CDU possui a maior estação de energia solar instalada
em Bauru, com capacidade para produzir 104KW

Douglas Reis

Qualidade sempre
presente
Embora este modelo de construção traga equilíbrio financeiro,
Enidélcio de Jesus Sartori frisa
que a preocupação principal da
Unimed é atender sempre seus
clientes de uma forma competente
e agradável, trazendo, cada vez
mais, melhorias para a cooperativa. Por isso, foi buscando o equilíbrio com a natureza que o CDU foi
pensado de forma inovadora tanto
em sua estrutura como no conceito
de atendimento. “Nossa principal
preocupação é com a qualidade e
os benefícios que o CDU vai trazer
a população”, ressalta Sartori.

Enidélcio de Jesus Sartori: é preciso
trabalhar em equilíbrio com a natureza

