
Emprel celebra 50 anos com grande festa

A Emprel completou meio século de existência e a mais
aguardada de todas as celebrações foi  a noite  de festa
comemorada  no  dia  11  de  dezembro  no  Catamaran.
Sendo  uma  noite  de  celebrações,  os  funcionários  e
convidados puderam aproveitar  o  evento planejado com
carinho e dedicação pela comissão responsável por toda a
festividade.

A festa contou com a presença do prefeito em exercício
Luciano Siqueira, “é uma alegria estar celebrando os 50
anos da Emprel,  que tem trabalhado pelo bem-estar da
Cidade do Recife na área de tecnologia”, afirmou Luciano,
recebendo em seguida a réplica da placa dos 50 anos. O
Presidente  da  Emprel,  Eugênio  Antunes,  falou  da
contribuição tecnológica digital da empresa para a cidade
e que os novos rumos da instituição a levam para o Porto
Digital,  no  bairro  do  Recife,  onde  estará  ainda  mais
inserida nessa transformação.

Os  funcionários  Laís  Loepert  e  Erick  de  Oliveira  foram
homenageados em nome de todos os outros. O Presidente

Eugênio Antunes fez os agradecimentos ao Prefeito e
ao vice-prefeito por toda dedicação a Emprel. Também
aos  funcionários,  empresas  parceiras  e  aos
patrocinadores que deram apoio ao evento. “Hoje é um
dia de homenagem a essa empresa que faz 50 anos.
50 anos não é para todos, é para poucos” concluiu o
presidente.

Dentro  da  programação  da  celebração  dos  50  anos
houve um ciclo de palestras técnicas,  no dia 10,  na
sede da Emprel, proporcionado para os servidores. Os
palestrantes  foram:  Claudio  Marinho  -  Consultor  da
Porto  Marinho  Ltda.  que  falou  da  Inovação
Organizacional;  Germano  Crispim  Vasconcelos,  da
Neurotech,  que  falou  sobre  Inteligência  Artificial
Aplicada e William Grillo, da UX Designer/ Researcher
no CESAR, abordando sobre Design Thinking + UX: O
Poder da empatia, colaboração e experimentação na
construção de soluções melhores. 
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