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DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 
PARA O SITE DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE RUGBY 
 

É do interesse desta Confederação facilitar a navegação para que todos os usuários que 
visitam nosso site tenham garantia que nossos serviços são acessíveis. Diante disso, esta 
Entidade investiu em recursos para que nossa página digital seja funcional para todos. 

Diante disso a Confederação Brasileira de Rugby está comprometida em garantir a 
acessibilidade digital também para pessoas com deficiência.  

 

ACESSIBILIDADE ATUAL 
Identificamos adequadamente cada conteúdo de acordo com um assunto específico, 
garantindo assim, maior acessibilidade. 

Atualmente nosso site já garante a possibilidade de ajuste no contraste de cores, 
possibilidade na regulagem de zoom da tela, controle de volume pelo teclado, bem como a 
tecla Tab, muito usada por pessoas com dificuldades motoras. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

 
Para Melhorar o acesso por todos, a Confederação Brasileira de Rugby está se 
aprimorando através de um novo site.   

As diretrizes possuem três níveis de acessibilidade (A, AA e AAA). Já estamos no nível A, 
mas optamos alcançarmos um maior nível para o site da Entidade. 
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Desta forma, para atingir um nível maior de acessibilidade faremos uma revisão completa 
dos códigos no site garantindo uma revisão de cores, tamanho de textos e até mesmo 
tonalidades de imagens que possam dificultar o acesso. 

 

OBJETIVO FINAL 
 

A Confederação Brasileira de Rugby está se dedicando ao máximo para atingir a meta de 
maior acessibilidade. Para isso este novo site está nascendo já no próximo semestre deste 
ano de 2019. 

Estamos em um processo de revisão das imagens da página para incluir  textos alternativos 
em todas as imagens que existirão no site. 

 

ENTRE EM CONTATO COM A CBRU 

 

Estamos trabalhando para a conformidade deste ponto trazendo todas as informações 
pertinentes. Entretanto, se ainda surgiu alguma dúvida quato ao novo portal de 
acessibilidade em nosso novo site, estamos dispostos a atende-los através do Telefone 
para contato (11) 3864 – 1336. Sua opnião é muito importante para nós. 

 

 


