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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO TRT19
Prezado Leitor,

 Nós, que fazemos o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região (AL), estamos imbuídos do propósito de somar esforços 
com vários órgãos parceiros e com toda a sociedade para que 
possamos melhorar as condições de acessibilidade das pessoas 
com  deficiência intelectual. Infelizmente, ainda observamos 
atitudes, barreiras e preconceitos que fragilizam essas pessoas, 
no momento em que elas necessitam ser ouvidas ou precisam 
apresentar suas reivindicações. 

 Aproveito essa reflexão para lembrar a importância da Lei 
13.585/2017, que instituiu a Semana Nacional da Pessoa com      
Deficiência Intelectual e Múltipla. Esse evento foi criado com o 
fito de  sensibilizar governos e comunidades sobre as                   
potencialidades dessas pessoas  e chamar a atenção para suas 
necessidades, no que se refere à procura pela definição de       
políticas públicas e, principalmente, ao combate ao preconceito.

 Infelizmente, a inclusão da pessoa com deficiência              
intelectual continua sendo um assunto pouco debatido na 
sociedade. Ainda imperam vários estigmas e tabus. É preciso 
conscientizar a população para superar a concepção de que as 
pessoas nessa condição não têm capacidade se expressar ou de 
entender as mensagens que lhes são transmitidas e, dessa 
forma, discriminá-las e mantê-las à margem de um convívio 
social saudável.



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE

Amado(a) leitor(a),
 
 Em nosso dia a dia, na maioria das ocasiões, o ser humano se vê, em sua 
mente, aquém de seu real potencial, sem que sequer tenha chegado ao limite das 
aptidões e habilidades.
 
 Não é porque hoje você não consegue fazer algo que você deve desistir, ficar 
frustrado(a), paralisado(a) e sem realizar qualquer outra tentativa posterior. Pelo 
contrário. É fundamental insistir naquilo que temos mais dificuldade, construir uma 
base sólida, entender o seu corpo e sua mente, aprender a controlá-lo e buscar, a 
cada dia, a superação de si mesmo.
 
 Nesta cartilha, nas páginas adiante, você verá o exemplo de várias pessoas 
rotuladas como “deficientes intelectuais” que obtiveram resultados além daquilo 
que a medicina e as pessoas comuns poderiam imaginar, mas que estes(as)               
guerreiros(as) mostraram ser capazes de realizar!
 
 Isso só confirma, caro leitor, que nós não somos do tamanho da nossa altura, 
mas sim, do tamanho daquilo que somos capazes de sonhar e que podemos realizar 
muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Cair e levantar e não ter 
medo de tombar novamente. Pois, tentativa e erro são caminhos naturais do contínuo 
processo de aprendizagem no palco da vida!
 
 Ser a melhor versão de você mesmo não significa ser fisicamente forte, mas, 
antes de tudo, implica em conhecer e entender seu corpo e sua mente, como eles se 
comportam e o que sentem. Isso determinará o seu limite.
 
 Nunca subestime a si ou a qualquer ser humano, pois, quando o amor, a fé, a 
determinação e a renovação da mente humana se unem, moldados pela força da 
palavra de Deus falada em nossas bocas e corações, pela garra e coragem, qualquer 
um de nós somos capazes de atingir um potencial extraordinário, que pode nos levar 
rumo ao sucesso e plena realização!
 
 Espero que esta cartilha ajude a você, leitor(a), a ajustar seu corpo, mente e 
espírito. Liberte sua mente para novas ideias. Promova um debate interno entre o 
que você pensa não ser capaz e a oportunidade de tentar ser mais. Desafie a sua                  
imaginação a ir além.
 
 E, sobretudo, relacione-se consigo e com as pessoas à sua volta permitindo 
que cada um desenvolva o seu potencial.
 
 Converse, abrace e ame. Sinta os sonhos e os desejos de cada pessoa,               
inclusive daquelas que você imagina com deficiência (intelectual). Os                                   
relacionamentos efetivos têm o poder de sustentar o amor, transformar vidas e  
remodelar o mundo!



O QUE É DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL?
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COMO DIAGNOSTICAR UMA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
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 “ ”
Eduardo Henrique Correia da Silva



COMO É O TRATAMENTO DE PACIENTES 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
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 “ ”
Toshiaki Saito



PESSOAS FAMOSAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Stephen Wiltshire 

Zhou Zhou 
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Rex Lewis-Clack 

Jacob Barnett 
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COMO DIAGNOSTICAR UMA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
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QUAIS SÃO OS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
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O QUE FAZER NO CASO DE ALGUM 
TIPO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS OU 
VIOLÊNCIA?

Disque Denúncia Nacional (Disque 100)



CALENDÁRIO INCLUSIVO
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VOCÊ SABE QUE JÁ EXISTE UMA 
UNIDADE E UMA COMISSÃO DE 
ACESSIBILIDADE?

Presidente:



“NÃO PERMITA QUE NINGUÉM DESTRUA
SEUS SONHOS. CORRA ATRÁS DELES,

POIS ELES DEFINIRÃO O 
TAMANHO DA SUA VIDA”.

ROBERTO SHINYASHIKI 


