
11/12/2018 Residencial Parque Jequitibá é reconhecido como empreendimento sustentável - Folha Vitória

http://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2013/02/residencial-parque-jequitiba-e-reconhecido-como-empreendimento-sustentavel.html 1/1

Folha Vitória
Redação Folha Vitória   

O Residencial Parque Jequitibá, da Mazzini Gomes Incorporação e Construção, acaba de
receber o primeiro Selo Caixa Azul Nível Ouro do Espírito Santo. Principal instrumento do
Programa de Construção Sustentável da Caixa, a certificação é concedida a
empreendimentos habitacionais que priorizam economia de recursos naturais e práticas
sociais.

Diversas tecnologias sustentáveis são utilizadas no Parque Jequitibá, dentre elas, está o
uso de lâmpadas de LED na área comum e torneiras e válvulas de baixo consumo de
água para economia de energia e água nas dependências do condomínio.

O empreendimento dispõe, ainda, de coletores de águas pluviais, coleta seletiva de lixo
(inclusive separação de pilhas e óleo de cozinha) e de áreas arborizadas. Outros
diferenciais oferecidos aos futuros moradores são bicicletas (elétricas e tradicionais) e
carro para o condomínio, além de tomadas para veículos elétricos.

De acordo com diretor da empresa Luiz Cláudio Mazzini Gomes, o selo vem consolidar o perfil da construtora de trabalhar com empreendimentos
sustentáveis. Ele destaca que o Residencial Parque Jequitibá não foi concebido visando à obtenção da certificação. A Caixa conheceu o projeto do
edifício e avaliou que o imóvel possuía características sustentáveis do programa Selo Casa Azul. A partir dessa análise, a Mazzini Gomes
complementou o projeto para enquadrá-lo no nível ouro.

“O selo aumentou ainda mais a nossa responsabilidade. Pretendemos intensificar o emprego de ações com foco na sustentabilidade. Esta prática  já
faz parte da cultura da Mazzini Gomes”. O objetivo, segundo Luiz Cláudio, é continuar participando do programa, mas sempre com novos itens de
sustentabilidade.    

Para conceder o selo, a Caixa analisou critérios em seis categorias: inserção urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de
recursos materiais, uso racional da água e práticas sociais. O Parque Jequitibá alcançou o nível ouro do Selo Casa Azul com 33 pontos – 18 itens
obrigatórios e 15 de livre escolha.
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