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Novotel RJ Leme
reabre totalmente renovado

Com a reabertura do Novotel RJ
Leme, que passou por uma
revitalização completa em todas as
suas áreas sociais, apartamentos,
áreas de lazer, gastronomia e bemestar, a Accor celebra o 23° hotel
da marca no Brasil. Localizado a 15
minutos do Aeroporto Santos
Dumont e próximo às praias de
Copacabana, Ipanema e Botafogo,
a unidade conta com 274
apartamento de categorias
superior, executiva e suíte,
academia completa, restaurante,
duas salas para eventos e reuniões,
uma sala privativa, rooftop com
serviços de bar e programações
especiais e uma piscina com deck
molhado. Outra novidade no
empreendimento, é o Gourmet Bar,
localizado no lobby, que irá servir
petiscos e pratos rápidos.

Conheça o
restaurante Trampolim

Fornecimento de água filtrada
gratuita até março de 2020
No Brasil, o fornecimento de água filtrada gratuita é
obrigatório em algumas localidades. Em outras, a
legislação está em aprovação. Consequentemente, a
demanda por água filtrada gratuita e sem uso de
plástico tem crescido. Como uma empresa líder de
mercado e inovadora em sustentabilidade, a Accor quer
se antecipar a essa tendência entregando a melhor
alternativa para os nossos clientes. Portanto, solicitamos
a sua ação para fornecer água filtrada gratuita - sem uso
de copos e jarras plásticas - em todos os hotéis do
Brasil, até março de 2020. Há diversas possibilidades
para solução, como itens de vidro (suqueiras, jarras e
moringas), filtro Brastemp homologado pela equipe de
Compras Accor América do Sul e o filtro Brita
homologado pela equipe Accor global.

Localizado dentro do ibis budget Paulista, o
restaurante, café e coworking Trampolim
pretende ser um centro de empreendedorismo.
Para isso, contrata funcionários apoiados por
ONGs e com dificuldade para entrar no mercado
de trabalho. Além disso, 70% do cardápio é com
produtos de nanofornecedores, ou seja, pessoas
que vendem as receitas e alimentos nos
arredores da comunidade onde vivem. O menu
é todo composto por comida caseira que são
vendidas a um preço justo. Uma das opções, é o
picadinho de carne acompanhado de salada,
arroz, feijão e farofa (R$ 30). Ainda há lanches
como tapiocas e opções de pratos para os
vegetarianos. O local conta com wifi de graça,
mesas com tela para conectar o computador,
área para gravação de vídeo e um varal para
deixar seu cartão de visitas.

Somos Heartists!
Os coordenadores do Mercure SP Alamedas se uniram
ao Mercure SP Paulista, Mercure Pamplona e Mercure
Paraíso para participar do Treinamento New Heartist,
realizado no Parque Ibirapuera. As multiplicadoras foram
Julia Belviso, subgerente do Mercure SP Paulista e Dani
Villa, recepcionista do Mercure SP Alamedas.

Lá no Mercure Florianópolis Convention teve
Heartist Day com os novos colaboradores da
unidade. Foi um momento emocionante e de
compartilhamento de boas práticas.

Um brinde as metas!
Os colaboradores do Mercure SP Bela Vista realizaram
um churrasco para comemorar o budget batido.

A equipe da Recepção do Grand Mercure
Brasília Eixo Mo numental foi presenteada
com uma cafeteira devido aos prêmios e
resultados do recrutamento do Le Club.

Quinta especial
Em homenagem ao nordeste
brasileiro, o Pullman SP Vila
Olímpia & Grand Mercure SP
Vila Olímpia decorou o
restaurante dos colaboradores
com itens, curiosidades e cores
típicas da região. E, claro, não
podia faltar as comidas
tradicionais da cultura
nordestina e as músicas.

Hóspedes famosos
No Mercure Brasília Líder o que não falta é hóspede
celebridade! Tivemos a honra de receber o ex-tenista
Guga Kuerten com a mãe, o Presidente Jair Bolsonaro
e a equipe da seleção Brasileira Sub17.

A ex-atleta Daiane dos Santos se hospedou no ibis
Goiânia e foi tietada pelo subgerente Renan Mattos.

O ibis budget Manaus recebeu o apresentador e
ator Diego Pretto, que demonstrou muito carinho
com todos da equipe durante sua estada.

Viva as diferenças!
O Fairmont RJ Copacabana realizou uma palestra
sobre Inclusão e Diversidade para todos os
colaboradores.

O combo Campinas promoveu um coquetel de
lançamento do livro “Diferenças nas Igualdades”,
escrito por Juliana Giorgi, que é uma deficiente visual.

Reconhecimento
A colaboradora
Léia, da recepção
do combo
Jundiaí
Shopping,
ganhou um
presente de um
hóspede pelo seu
excelente
trabalho.

Lá no Mercure
Recife
Navegantes
teve
comemoração
dos 20 anos de
colaboradora
Doralice Lima
na unidade.

Notícias direto de Minas

Feira Casar Salvador 2019

O colaborador
Cleyson do ibis
BH Savassi
elaborou o Jornal
ibis Savassi, que
traz informações
sobre assuntos
atuais, histórias
engraçadas na
equipe,
atividades e
treinamentos
realizados e
entrevista com o
colaborador.

O Mercure
Salvador Pituba
participou da
Feira Casar
Salvador 2019,
principal evento
do segmento de
casamentos da
região. Nesta
oportunidade, a
unidade anunciou
a parceria com os
principais
cerimonialistas da
região Nordeste.

Até mais!
A equipe do ibis Maceió Pajuçara
preparou uma festa de despedida para
a menor aprendiz de Alimentos e
Bebidas, Adla Lima.

