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Assessoria de Comunicação da Emprel

Sensibilizar os Analistas de Sistemas da Emprel quando do desenvolvimento de Portais para os deficientes 
de visão e audição, foi o objetivo da Ação de Sensibilização sobre Acessibilidade apresentada para o corpo 
técnico da DPA e DSI.

A coordenação da apresentação foi feita por Michel Platini, deficiente visual, publicitário e assessor 
parlamentar da Câmara de Vereadores do Recife, que disse: “ o objetivo dessa ação é sensibilizar os 
técnicos para a  melhoria do acesso e participação do cidadão aos meios digitais da Prefeitura da Cidade 
do Recife. Daí nos propusemos a trazer esta dinâmica, com mesa redonda e experiências pessoais”.

Participaram das apresentações, Washington Carvalho, Analista de Sistemas Senior, deficiente visual que 
trabalha com TIC há sete anos, e fez relatos de sua experiência de como desenvolve software utilizando 
sites de programação específicos e aplicando nos seus trabalhos, desta forma facilitando a vida dos 
deficientes como ele.

Taciana Katter e Virginia Chalegre são dirigentes e fundadoras da empresa T-acess especializada em 
desenvolvimento, treinamento e melhorias da vida de pessoas com ou “sem” deficiências por meios de 
serviços, treinamentos e aplicações em duas áreas: teste de software e acessibilidade.  Na ocasião os 
presentes vivenciaram a experiência de acessar aplicativos dos smartphones com a opção de 
acessibilidade habilitada. 

E por fim Klebson Ricardo do Grupo Tiradentes da FACIPE, Coordenador do Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado, onde tem como objetivo a inclusão de alunos especiais. Apresentou as 
dificuldades do dia a dia e a necessidade de uma assistência especial e real para cada caso.   

Participaram da Ação o Diretor Homero Sampaio da APE, Alexandre Herculano da DPA, Rogério Aguiar da 
DSI e Tai Mu Shih , Coordenador da DEPS.

Ação de Sensibilização sobre Acessibilidade – A Ação foi apresentada aos técnicos da DPA e DSI e 
teve como objetivo sensibilizar a equipe no momento do desenvolvimento de Portais.    
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