PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DO LUDS:
Coleta Seletiva:
Coleta Sele�va é o primeiro e o mais importante passo para fazer com que
vários �pos de resíduos sigam seu caminho para reciclagem ou des�nação
ﬁnal ambientalmente correta, pois o resíduo separado corretamente deixa de
ser lixo. O Hotel LUDS disponibiliza seu material reciclável para a prefeitura
local, que des�na esses materiais às associações de recicláveis da cidade.

Coleta lâmpadas usadas/queimadas/ quebradas:
Fazer o descarte de lâmpadas ﬂuorescentes de maneira correta é uma
obrigação de todos. Isso porque descartar lâmpadas ﬂuorescentes usadas
incorretamente pode ser muito nocivo para a saúde humana e do meio
ambiente. Isso porque, apesar da pra�cidade, durabilidade e economia da
lâmpada ﬂuorescente, no interior dela existe um componente químico muito
perigoso à saúde: o mercúrio, um metal pesado e tóxico. Devido a ele, o
descarte se torna muito complicado.

Reutilização de papel A4 no setor administrativo:
Este simples cuidado pode diminuir o consumo de itens novos, o que faz com
que uma quan�dade menor de recursos naturais seja usada, além de garan�r
que menos poluição seja criada pela indústria.

Iluminação nos corredores com timer:
Uma solução inteligente que foca nos horários de maior uso e economiza nos
horários de menor uso.

Economizador de energia nos apartamentos:
É uma solução para a economia de energia nos apartamentos, além de se ser
mais seguro.

Substituição de sabonete líquido
por sabonete espuma:
O sabonete espuma rende até 3 vezes mais que o líquido comum.

Racionalizar o consumo de água através de torneiras
automáticas nas pias dos banheiros e com aeradores:
As torneiras temporizadas, por exemplo, são aquelas que funcionam por
tempo determinado, a par�r da a�vação de um botão e com uma quan�dade
menor de água por conta dos aeradores. A economia com este �po de ação
pode ser de até 70%. Os aeradores estão em todas as torneiras do hotel,
principalmente nos 80 aptos.

Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED:
As lâmpadas de LED são muito mais eﬁcientes do que as comuns pois
produzem a mesma quan�dade de luz (ou lúmem, para ser mais correto)
u�lizando bem menos energia. Além disso, a geração de calor durante esse
processo é pra�camente nula, o que ajuda na economia energé�ca.

Poço artesiano para hidrantes:
A água de poço artesiano encontrada no terreno do Hotel Luds é u�lizada
como reserva para uso de hidrantes no caso de incêndio no hotel ou
redondezas. É um uso controlado que gera economia e não agride o meio
ambiente e o ﬂuxo das águas subterrâneas da região.

Substituição de papel toalha inter folhado
por rolo folha dupla:
O papel toalha folha dupla em rolo rende mais que o papel folha simples
interfolhado, assim é possível u�lizar menos papel e gerar menos resíduos.

Diluidor de material químico:
A economia de produtos de limpeza evita desperdício no meio ambiente e
está sendo u�lizada a quan�a correta na hora da limpeza.

FISPQ:

É a ﬁcha de informações de Produtos Químicos, é nela que consta o que é
composto cada produto e é ela que seguimos na hora de trabalharmos com
esses produtos, ou seja, nessa ﬁcha consta a diluição correta de cada produto
químico para ser aplicada em seu respec�vo diluidor. A FISPQ é o material de
complemento para evitarmos desperdício de materiais químicos no meio
ambiente.

SUSTENTABILIDADE NO DIA A DIA:
Pratique os 5 RS
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Repense os seus hábitos e
a�tudes, reduza a geração de
descarte, reaproveite o que
você já tem, recicle o máximo
que conseguir e recuse tudo
aquilo que faz mal ao meio
ambiente e para as pessoas.

Luds Comfort Hotel:

Inaugurado no coração da cidade em 2017, o Luds Comfort Hotel Ponta
Grossa oferece o melhor custo bene�cio! Nossas acomodações modernas e
confortáveis e nossa equipe altamente treinada foram pensadas para
entregar a melhor experiência, seja para estadia em negócios ou turismo.
Café da Manhã, estacionamento e WI-FI de alta velocidade (sempre inclusos)
são alguns dos bene�cios que temos o orgulho de oferecer.

Práticas sustentáveis
econômicas e sociais LUDS:
O Hotel LUDS é responsável num âmbito social através da promoção e o
crescimento pessoal e proﬁssional de seus colaboradores e busca da
melhoria con�nua das condições de trabalho, saúde e segurança;
Gera empregos, renda e riquezas para a comunidade local;
Realiza a contratação de mão de obra local e disponibiliza capacitações
para o crescimento proﬁssional dos colaboradores;
O Hotel LUDS dá a prioridade aos fornecedores locais, de serviços essenciais
para o hotel com produtos regionais disponibilizados à venda nas
conveniências;
O Hotel LUDS arrecada tampas plás�cas para reverter em materiais de
trabalho para confecção de fraldas descartáveis para a Comunidade
Shangrilá;

3 DICAS SUSTENTÁVEIS PARA VOCÊ:
Tenha sua garrafa e sua caneca:
Ande com uma garrafa de água para não ter que toda hora
comprar mais uma garrafa plás�ca ou u�lizar um copo
plás�co. Assim como, tenha ao seu alcance uma caneca ou
copo para seu usual café ou chá.

Mantenha as lâmpadas ligadas
apenas quando necessário:
Um modo de redução do consumo de energia em
iluminação, mais barato e fácil é desligar as lâmpadas
sempre ao sair de um ambiente ou quando não for
necessário o uso delas. Sempre que possível aproveite a
iluminação natural, abrindo as persianas, janelas, etc., com
essas a�tudes es�ma-se a economia de 10 a 15% do
consumo original.

Troque sacolas plásticas por
sacolas retornáveis:
Sacolas retornáveis são de extrema importância para a
redução de resíduos, principalmente para minimizar a
quan�dade de plás�co descartado na natureza. Reduza
também o uso das sacolas de papel, cuja fabricação envolve
o corte de árvores e muita água.

