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esporte clube jacuipensehistória

de riachão do jacuípe, cidade a 200 km da capital baiana, e com cerca de 35000
habitantes, o jacuipense disputará a sua primeira série c.

fundado em 21 de abril de 1965, o jacupa, como é carinhosamente conhecido, escreveu
seu primeiro grande capítulo na história em 1989, quando sagrou-se campeão da
segunda divisão do campeonato baiano.

nos últimos anos, a equipe se consolidou no cenário baiano onde, desde 2013, está
presente consecutipresente consecutivamente na elite do estadual.

em 2014, participou pela primeira vez de um torneio nacional, a série d, quando che-
gou até as quartas de final.

em 2015, disputou pela primeira vez a copa do brasil.

em 2019, escreveu o maior capítulo na história do clube quando, na terceira parti-
cipação na série d, conseguiu o acesso a série c 2020.
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GOL 1-LUAN GOL DIDA GOL 23-JORDAN ZAG 3-MATHEUS ZAG 4-RAILON

ZAG 25-KANU LAT 2-LUCAS LAT 13-RODRIGO LAT 6-RADAR LAT 18-CAÍQUE

VOL 5-raniele VOL 7-flávio VOL RAILAN MEI 8-eudair

MEI 10-danilo r. mei 11-mauri mei 16-rafael b. ATA 19-elias ATA 17-thiaguinho

ATA joão m.ATA marcel ATA 20-levi

LUAN MEIRELES
25 ANOS

ERIVELTON SACRAMENTO
24 ANOS 

JORDAN FERREIRA
28 ANOS 

MATHEUS MORAIS
25 ANOS 

RAILON SANTOS
26 ANOS 

ANTONIO EDUARDO
36 ANOS

LUCAS RIBEIRO
25 ANOS 

RODRIGO RAMOS
25 ANOS 

RADAMEZIO GONÇALVES
34 ANOS 

CAÍQUE OLIVEIRA
27 ANOS 

raniele melo
23 ANOS

lat vicente
vicente reis
25 ANOS

flávio carneiro
33 ANOS 

railan ferreira
20 ANOS 

eudair santos
25 ANOS 

danilo rios
32 ANOS 

mauri franco
27 ANOS

rafael bastos
35 ANOS 

elias pereira
33 ANOS 

thiago oliveira
22 ANOS 

ATA 22-popô
Wesley Machado
25 ANOS 

ATA 9-DINEI
TELMÁRIO DE ARAÚJO

36 ANOS 
joão marinho
18 ANOS 

marcel sacramento
32 ANOS 

levi araujo
23 ANOS 

ELENCO SÉRIE C
rodada 05



presidente: gegê magalhães | ceo: wilson kraychete | pres. do conselho: felipe sales

diretoria

dirigente: luciano cortizo 

VOL 15-NEWTON vol farinha
NEWTON JÚNIOR
20 ANOS 

matheus machado
22 ANOS 

diretoria e staff

comissão técnica

FÁBIO FRUBAL
AUX. TÉCNICO

DALTON BORGES
PREP. FÍSICO

MARCELO BARBOSA
TREINADOR DE GOLEIROS

LUCAS ALBUQUERQUE
MASSAGISTA

jonilson veloso
técnico
idade: 45 anos
naturaliDade: salvador/Ba

2017
no cargo desde

gustavo zacharias
diretor de futebol

luis filipe daneu
diretor dep. médico

renan oliveira
marketing e comunicação

reinaldo santos
supervisor de futebol

fernando neto
coordenador de fisioterapia

cleisson santos
fisioterapeuta

icaro reis
fisioterapeuta

marcelle luz
nutricionista

thomas daltro
analista de desempenho

pedro cruz
aux. de preparação

henrique santana
supervisor logístico

gilvan dos santos
roupeiro

joão batista
motorista

joão edjailson
aux. de campo

jonathan
serviços gerais



JOGOS DO JACUPA (turno 01)

1X2
8. EUDAIR

2. lucas; 3. matheus

adiado

25. kanu
4. railon; 10. danilo; 11. Mauri

19. Marcel

1x0

1x1
16. RAFAEL BASTOS

9. ELIAS; 13. RODRIGO; 22. POPÔ

09/09

13/09

19/09

28/09

05/10



jACUPA NEWS esporte clube jacuipense

o jacupa teve 11 dias de preparação para a partida contra o paysandu. devido o
adiamento do jogo do dia 7 para o dia 9, a equipe ganhou mais 2 dias.
com um intervalo maior entre as partidas, foi possível recuperar os atletas flávio
e raniele que estavam no dm e hoje encontram-se em totais condições para atuar.
ambos estão relacionados para a partida.

confira algumas imagens da semana do jacuipense.



acompanhe o jacupa

facebook.com/ecjacuipenseoficial

twitter.com/ecjacuipenseba

instagram.com/ecjacuipenseoficial

youtube.com/tvjacupa

www.esporteclubejacuipense.com.br
produção e edição: renan oliveira

renan@esporteclubejacuipense.com.br


