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ENTREVISTA

Rayane Soares da Silva é uma jovem 
maranhense criada em Brasília que 
aprendeu, desde muito cedo, a driblar 
os obstáculos que encontrou em seu ca-
minho em busca do sonho de se tornar 
uma atleta brasileira de sucesso. Com 22 
anos, a sócia-atleta da Associação dos 
Delegados de Polícia do Distrito Federal 
(ADEPOL-DF) é campeã mundial dos 
400m rasos, em Dubai, da classe T13, 
para atletas com baixa visão, e está es-
calada pelo Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB) para os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio, que acontecem no próximo mês.

Com o avô materno completamente 
cego, Rayane conta que a deficiência vi-
sual vem de família. Dos seis filhos de 
dona Maria Irene e seu José de Ribamar, 
quatro nasceram com baixa visão. Ela 
afirma que o começo não foi fácil, mas a 
vontade de se tornar uma grande atleta 
foi surgindo conforme percebeu que po-
deria conquistar todos os seus objetivos 
no esporte. “Comecei a viajar e a con-
quistar tudo aquilo que eu nunca imagi-
nei. Subir no pódio e ouvir o hino nacio-
nal fez eu mudar minha maneira de me 
ver no esporte”, declara ela.

Rayane relata que conheceu o esporte 
olímpico aos 18 anos, por meio de seu 
namorado, Geam Paulo Ventura, tam-
bém esportista. Ela começou a acompa-
nhá-lo em seus treinos e na corrida de 
rua, quando despertou o interesse em 
competir. “Ele me levou até o seu antigo 
técnico, Manuel Evaristo, técnico do Clu-
be da ADEPOL, comecei a treinar com 
ele, que foi quem me apresentou o es-

Campeã mundial e já garantida nos Jogos Paralímpicos de
Tóquio, conheça a história da sócia-atleta da

ADEPOL Rayane Soares

porte paralímpico. Em 2019 fui convida-
da pelo CPB para treinar com a seleção”, 
detalha Rayane.

Os resultados obtidos por ela compro-
vam que a baixa visão não a esmoreceu. 
Seu começo no esporte é detalhado pelo 
treinador Manuel Evaristo, técnico regis-
trado no CPB que treina atualmente cer-
ca de 35 atletas paralímpicos, entre eles 
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Rayane. Ele relembra que tudo começou 
no Clube Tornado. “Ela chegou muito tí-
mida por conta da baixa visão. Eu disse 
a ela que estava lá para ajudá-la, mas 
no início ela não acreditava que se sai-
ria bem por nunca ter tido contato com 
o esporte. Na escola a Rayane sempre 
ficava de lado por conta da deficiência. 
Apresentamos então o atletismo para ela 
e em sua primeira competição já se saiu 
muito bem. Foi um caminho sofrido, mas 
fomos aperfeiçoando até que ela se tor-
nou campeã brasileira”, conta Evaristo.

Desde então, ela adquiriu uma perfor-
mance muito interessante, ressalta o 
técnico, até que foi convocada para via-
jar para fora do país, ganhou o Grande 
Prêmio da Alemanha, recebeu uma me-
dalha de honra ao mérito extra às provas 
pelo melhor desempenho, foi campeã 
mundial em Dubai e, em seguida, rece-
beu o convite para o CPB. Perguntado 
sobre as expectativas para os Jogos Pa-
raolímpicos de Tóquio, o treinador abre 
um sorriso.

“A gente espera que ela suba naquele 
pódio pois é uma menina muito merece-
dora, veio de uma família carente e hoje 
tem a oportunidade de ajudá-los com o 
seu talento e dedicação ao esporte. Isso 
é muito importante vindo de alguém que 
não acreditava que poderia ser uma gran-
de atleta e hoje está aí, trilhando com a 
camisa do Brasil! É uma satisfação muito 
grande e alegria para todos nós que tra-
balhamos com ela. Ela é uma vencedo-
ra”, emociona-se Evaristo.

Atualmente, a atleta paraolímpica se pre-
para em São Paulo, junto ao CPB, para 
compor o time de atletas paralímpicos 
nos Jogos de Tóquio. Ela afirma que irá 
dar o seu melhor na competição e espera 
garantir a medalha de ouro para o Brasil. 
“Meu objetivo é subir no lugar mais alto 
do pódio”, projeta Rayane.

 Clube da ADEPOL

Quando está em Brasília, Rayane gos-
ta de ir treinar no Clube da ADEPOL, lu-
gar que a acolheu e acolhe tantos outros 
atletas vindos de comunidades carentes. 
O presidente da ADEPOL, Amarildo Fer-
nandes, ressalta o crescimento da atleta, 
destacando a importância de que mais 
atletas de regiões com desigualdades 
socioeconômicas se filiem ao Clube.

“Para meninos e meninas que vêm de re-
giões periféricas é uma honra muito gran-
de serem filiados a este Clube de tradi-
ção e incentivo ao esporte. Nosso desejo 
é que cada vez mais atletas de periferias 
façam parte do quadro de sócios, afinal, 
para que a mudança que queremos ver 
no mundo aconteça, é preciso fazer par-
te dela”, avalia Amarildo.

Rayane aproveita para fazer um convi-
te àqueles que possuem algum tipo de 
deficiência e, por isso, não se permitem 
tentar a prática do atletismo. “O maior 
obstáculo não é a deficiência, e sim a im-
portância que você dá a ela. Toda a ca-
minhada que fiz para chegar até aqui é 
a parte mais importante e vale muito a 
pena ser vivida”, afirma a campeã mun-
dial.



3

2021



4

2021

O presidente do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Distrito Federal (SINDEPO-DF), 
Marcelo Portella, e o presidente da Asso-
ciação dos Delegados de Polícia do Distrito 
Federal (ADEPOL-DF), Amarildo Fernan-
des, realizaram, nesta quinta-feira (22/07) a 
Assembleia Geral Extraordinária para pres-
tação de contas referente ao ano de 2020. 
A reunião aconteceu nesta quinta-feira 
(22/07), no auditório do Clube da ADEPOL.

O encontro começou com a prestação de 
contas referente ao SINDEPO. Marcelo 
Portella elegeu seu vice-presidente, Paulo 
Roberto D’Almeida, para falar aos associa-
dos sobre os dados referentes ao exercício 
financeiro do Sindicato no ano de 2020. As 
contas foram previamente aprovadas pelo 
Conselho Fiscal, composto pelos Delegados 
Giancarlos Zuliani Júnior, José Batista Lima 
e José Augusto Ferreira Lima. Ao todo, o 
SINDEPO fechou o ano de 2020 com cerca 
de 320 mil reais de superavit na aplicação 
do Sindicato.

Em Assembleia Geral, Entidades Integradas prestam contas
aos associados referentes ao ano de 2020

Na sequência, o presidente da ADEPOL 
também apresentou a prestação de contas 
da Associação. Amarildo ressaltou as ma-
nutenções e reformas feitas no Clube da  
ADEPOL priorizando a qualidade das insta-
lações e o lazer dos associados. “O dinheiro 
que temos em caixa vamos procurar aplicar 
da melhor maneira possível e sempre pri-
mando pela qualidade”, ressalta o presiden-
te.

Outras pautas

O presidente da ADEPOL trouxe aos asso-
ciados ainda a propositura da expansão do 
projeto que já vem realizando com cerca de 
15 atletas, entre eles olímpicos e paralímpi-
cos, de regiões periféricas de Brasília como 
forma de pagamento da chamada Moeda 
Social, presente na Lei nº 6.888/2021-DF 
que trata sobre a Regularização Fundiária 
de parte do terreno ocupado pelo Clube.

Em seu artigo 4º, a Lei estabelece que a 
concessão de direito real de uso é gratuita 
se a associação ou entidade comprovar que, 
de forma contínua, planejada, frequente e 
gratuita para os atendidos, presta serviços 
a pessoas em situação de risco e vulnerabi-
lidade social; alunos de instituições públicas 
de ensino do Distrito Federal; pessoas en-
caminhadas por organizações da socieda-
de civil regularmente inscritas no conselho 
de política pública setorial, especialmente 
idosos e pessoas com deficiência; pessoas 
encaminhadas por entidades de assistência 
social do Distrito Federal; pessoas encami-
nhadas pelos centros e núcleos de formação 
olímpicos e paralímpicos ou pelos centros 
universitários do Distrito Federal; ou pesso-
as encaminhadas pelos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta indicados 

NOTAS
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A votação para decidir os três baixinhos ganhadores do Concurso de Fantasias Juninas 
da ADEPOL vai até o dia 31 de julho e acontece pelo perfil da ADEPOL no Instagram (@
ADEPOLdf).

Não deixe de votar nos seus preferidos. Os três mais bem votados irão ganhar cartões 
presente!

Votação do concurso de fantasias juninas da ADEPOL
vai até 31de julho; vote no seu baixinho favorito!

COLUNA SOCIAL
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DELTA NA MÍDIA

“Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher”
Simples assim?
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DELTA NA MÍDIA

No ranking de salários,
delegados do DF estão na 15º colocação
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que cabem no seu bolso! 
Com atendimento de excelência voltado a beleza e saúde, o local foi pensado especialmente para 
as delegadas da PCDF, garantindo seu bem-estar e zelando por sua valorização.

Seguindo todas orientações de biossegurança, o local funciona aos finais de semana, oferecendo a 
membros da corporação e dependentes serviços a partir de R$ 20,00, incluindo design de sobran-
celhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, massagem relaxante, corte, escova e muito 
mais! Lembrando que não é necessário marcar horário.

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou 99654-4584.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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OPORTUNIDADE



2021

CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, turismo, alimentação, educação, saúde, 
moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do Delegado.
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da ADEPOL 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE
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CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

