
Localizado em um dos bairros mais charmosos do Rio 

de Janeiro, o Santa Teresa RJ MGallery conquistou 

artistas como Amy Winehouse, Alicia Keys, Alanis 

Morisette, James Blunt, Robert Plant e outros que 

viram no hotel e na região uma opção com mais 

privacidade e tranquilidade. Apesar de não estar na 

orla, o hotel é bem localizado e de rápido acesso aos 

principais pontos turísticos da cidade. O fato de não 

estar no agito de Copacabana ou Ipanema faz da 

experiência muito mais aconchegante e especial. Além

de vistas privilegiadas para o centro histórico e para a 

Baía de Guanabara, todos os 44 apartamentos contam 

com uma decoração luxuosa e contemporânea, que 

preza por utilizar madeiras de reflorestamento. O hotel 

também conta com o seu restaurante, o Térèze, que 

saiu no Guia Michelin 2019. 
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Santa Teresa RJ MGallery
é refúgio das celebridades 

O Sponta, restaurante que fica dentro do ibis SP Barra Funda está 
de cara nova! Ele foi todo reformulado com o novo conceito da 
marca ibis e está um arraso! Com um ambiente descontraído,
o forte do Sponta são as pizzas que são todas feitas de uma 
maneira especial que deixa a massa leve e gostosa. Um dos 
sabores que você pode pedir é a Sensação, que leva molho de 
tomate, muçarela de búfala, peito de Peru, champignon, cream 
cheese e tomate cereja. Outra delícia é a cobracoral, que vem 
com molho de tomate, presunto de Parma, muçarela de búfala, 
rúcula, tomate cereja e mel. O restaurante fica na Rua Eduardo 
Viana, 163, Barra Funda – São Paulo. 

Conheça o restaurante 
do ibis SP Barra Funda 

O restaurante do Pullman SP Vila Olímpia lançou 

uma nova carta de drinques, que foi criada em 

parceria com o bartender Kennedy Nascimento, 

embaixador da Coquetelaria da Diageo. As opções 

vão desde bebidas clássicas, como a caipirinha, até 

as nada convencionais. Alguns drinques levam o 

nome do restaurante como o Hub Connection com 

Vodka Ketel One, mix de amora ao conhaque e 

espuma cítrica e o Hub Caribean com rum Havana 

Club sete anos, cachaça com infusão de canela, suco 

de goiaba e xarope de falernum. Para aquelas que 

gostam dos clássicos o menu conta com o moscow

mule, tradicional caipirinha feita com cachaça 

Leblon, e as caipiroskas preparadas com vodka

Smirnoff. Para acompanhar as bebidas, o chef Willian 

Carvalho, também apresentou novos petiscos.

Hub Food Art & Lounge 
lança nova carta de drinques 



Accor Live 
Limitless
Fabiano e Halison
da Recepção do 
Novotel SP 
Berrini
aproveitaram 
para bater aquela 
foto com as 
almofadas ALL. 

Xô 
bactérias! 

Lá no Fairmont
RJ Copacabana 
teve distribuição 
de álcool gel para 
os departamentos 
da unidade. 

Reconhecimento
A colaboradora Ana Carolina do 
Mercure Brasília Líder foi a 
ganhadora da campanha ACDC e 
recebeu um vale compras 
Renner R$ 150,00 + folga dupla. 

No estilo Sherlock Holmes

O ibis Vitória Aeroporto levou a equipe da 
Recepção para brincar no jogo ESCAPE 60. Os 
colaboradores tiveram que decifrar vários 
enigmas para conseguirem escapar de uma sala 
em 60 minutos. 

Planejamento

A equipe de 
A&B do ibis
Santiago 
Manquehue
Norte faz uma 
reunião 
semestral para 
discutir novas 
ideias e 
projetos e 
reunir todo 
mundo da 
unidade. 



Treinamentos
Os colaboradores da Accor não param de 
aprender para atender ainda melhor nossos 
hóspedes.  ALL, Heartist, “Encantando o Cliente”, 
brigadista e coaching foram algumas das 
capacitações realizadas nas unidades. 

Grand Mercure SP Vila Olímpia 

Combo Morumbi e Novotel Morumbi 

Novotel Itu Golf & ResortMercure Salvador Pituba 

Novotel Santiago Vitacura

ibis Araçatuba e ibis Styles Birigui



Talentos natos 
Ivonete Moura, Gustavo Natal, Terezinha de Jesus, Larissa, 
Sulamita, Maria, Roger, Vanessa, João, Mauro, Leonardo e 
Raiane Silva foram alguns dos ganhadores do Talento de 
Ouro, Estrela Novotel e Talento ibis. 

Mercure Brasília Líder 

ibis Araçatuba Novotel Florianópolis 

Novotel SP Center Norte 

Mercure São Caetano do Sul Combo Colinas São Jose dos Campos


