
Que tal presentear alguém que você ama e ainda 
contribuir para um planeta sustentável? Com a 
campanha Give a Tree do nosso programa global Plant
for the Planet isso é possível! Com preços a partir de
R$ 14, você compra árvores para dar de presente nas 
Festas de Fim de Ano. Para participar é fácil, acesse o 
site https://accor.purprojet.shop/en/home ou pelo 
QR Code, escolha qual projeto de reflorestamento você 
quer apoiar, personalize o seu pedido com uma 
mensagem, efetue o pagamento e pronto! Após efetuar 
a compra, você receberá por e-mail o certificado de 
plantio e o cartão-presente. 

A Accor América do Sul assinou um acordo para 

contratar até 2021, 150 refugiados venezuelanos 

para trabalhem em hotéis operados pelo Grupo na 

Argentina, Brasil, Chile, Peru e Colômbia. O 

compromisso foi assinado por representantes da 

empresa na Cúpula Empresarial sobre Refugiados 

na América Latina. No Novotel Itu Golf & Resort, 

no interior de São Paulo, 16 refugiados do Haiti e 

Venezuela já trabalham no hotel como cozinheiro, 

cummins, recepcionista, arrumadores e auxiliares 

de cozinha, limpeza, manutenção e eventos. Já o 

Café Trampolim, localizado no ibis budget SP 

Paulista, há dois anos contrata refugiados. No 

restaurante, eles contam com um sírio e um 

congolês e na recepção do hotel com dois 

colaboradores do Congo e dois da Venezuela. 

Accor irá contratar 
refugiados venezuelanos
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Com objetivo de demostrar apoio à comunidade 
LGBT da cidade de Medellín e ser reconhecido 
como um hotel LGBT Friendly que incentiva o 
talento local de Drag Queens e propostas 
artísticas alternativas, o Novotel Medellin El 
Tesoro realizou um Festa Gay Friendly na 
unidade em parceria com o Bar Chiquita, um 
dos bares mais emblemáticos e frequentados 
pela comunidade gay da região. O evento foi 
um sucesso! Os convidados ficaram muito 
felizes e deram um feedback excelente da 
festa, principalmente por conta da atmosfera 
de calor e amizade. 

Accor promove consumo 

consciente no Natal

Hotel da Accor na Colômbia 
promove Festa Gay Friendly

E tem mais! Com a criação 
de uma conta na seção 
"Minha Floresta", o 
comprador ou o presenteado 
podem acompanhar o 
progresso do projeto, com 
fotos e vídeos e outras 
informações sobre o plantio. 



Coffee Talks
O Palladio Hotel Buenos Aires MGallery recebeu o 
último Coffee Talks do ano, que foi organizado pela 
Câmara de Comércio LGBT da Argentina e teve como tema 
"Tendências na diversidade e inclusão na América Latina”. 
O encontro foi um espaço para troca de experiências entre 
profissionais que tem a inclusão e o respeito à diversidade 
LGBT como valores centrais em suas organizações.

Casa cheia 

Samba no pé 
A equipe do 
ibis
Sorocaba 
organizou 
com muito 
amor uma 
noite de 
boteco! Muito 
gente bonita, 
comidinhas e 
bebidas. 
Nota 10! 

Fazendo o bem
O Novotel
Buenos Aires e o 
ibis Buenos Aires 
Obelisco fizeram 
uma doação para a 
Associação Civil de 
Gondolin, 
instituição que luta 
pela reinvindicação 
dos direitos 
humanos 
inalienáveis e apoia 
e preserva a 
comunidade trans. 

Dia de festa 
O Mercure Maceió Pajuçara preparou uma 
comemoração e tanta para a inauguração da 
sala de eventos, que leva o nome de 
“Guerreiros Alagoanos”. 

Planet 21 
Lá no Fairmont RJ Copacabana teve 
distribuição de copos sustentáveis para os 
colaboradores com o objetivo de diminuir o 
consumo de copos de plástico no hotel. 

Para comemorar 
o 100% 
de ocupação, 
a equipe do 
Mercure BH 
Savassi fez um 
coffee break. 



É pique, 
é pique! 
A Sede Hispânica 
comemorou o 
aniversário dos 
colaboradores de 
Santiago, com um 
delicioso bolo e 
balões que deram 
alegria ao 
escritório. Muitas 
felicidades a 
todos!

Futuros colegas 

As colaboradoras Nayara Marques e Amanda Santos, da 
Controladoria do Pullman SP Vila Olímpia & Grand 
Mercure SP Vila Olímpia realizaram um trabalho 
voluntário na Unibes. Elas falaram sobre noções básicas 
de hotelaria e administrativo dos hotéis e enriqueceram 
o dia dos alunos com apresentações e dinâmicas. Houve 
até um sorteio de brindes da marca Pullman e a entrega 
de cartões individuais com mensagens motivadoras. 

Dia das Mães
Em comemoração ao Dia das Mães na Argentina, 
o Sofitel Buenos Aires Recoleta preparou um 
lanche no belo jardim do hotel e entregou uma 
garrafa potável e uma agenda para cada uma 
das mamães embaixadoras. 

Saúde em 1º lugar 
Para conscientizar os colaboradores, o 
Novotel Porto Alegre Três Figueiras 
realizou uma palestra sobre suicídio. 

Olhos 
de águia 
Com a parceria entre 
o Clube de Sinergia 
Cerrado e as Óticas 
Diniz, os 
colaboradores do 
Mercure Brasília 
Líder, do Grand 
Mercure Brasília 
Eixo Monumental e 
do ibis Styles
Brasília Aeroporto 
realizaram exames de 
vista e ganharam 
desconto na confecção 
dos óculos. 



Juntos venceremos! 

Trabalho em equipe é sempre bom e merece 
reconhecimento! Lá no combo Sorocaba, o 
time se reuniu para agradecer o excelente 
trabalho de todos durante o mês. 

Gastronomia 
em pauta 
O ibis e Mercure
Salvador Rio 
Vermelho receberam, 
pelo segundo ano, o 
Mesa ao Vivo Bahia, 
evento de gastronomia 
que reúne chefs, 
profissionais da área, 
jornalistas, fotógrafos e 
o público geral, em 
uma programação com 
mais de 20 
especialistas da Bahia 
e de outros estados.

Novos desafios 

O colaborador Yves 
Saint Jean, do Novotel
Santiago Vitacura, 
assumiu um novo 
desafio desde outubro. 
Antes, ele estava na 
área de Restaurantes 
e, agora, está 
trabalhando como 
assistente de 
manutenção.

Reunião geral 
O ibis e ibis
budget
Piracicaba 
fizeram uma 
reunião geral 
um pouco 
diferente...os 
colaboradores 
foram os 
organizadores. 
Na ocasião, a 
equipe falou dos 
valores da 
Accor, A.C.D.C, 
Heartist, Feel
Welcome e 
sobre o Talento 
de Ouro.

Na reunião mensal da área de HSK 
do ibis Santiago Manquehue
Norte teve comemoração dos 
aniversariantes do mês.


