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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.



GOL 1-LUAN GOL 12-DIDA GOL 23-JORDAN ZAG 3-MATHEUS ZAG 4-RAILON

ZAG 25-KANU LAT 2-LUCAS LAT 6-RADAR LAT 15-CASSIO VOL 5-BANGUELÊ

VOL 7-FLÁVIO VOL 14-RANIELE MEI 8-EUDAIR MEI 10-DANILO R. MEI 11-MAURI

MEI 16-RAFAEL B. ATA 9-ELIAS ATA 17-THIAGUINHO ATA 18-JUNINHO ATA 19-MARCEL

ATA 20-LEVI ATA 22-POPÔ

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 

RADAMEZIO GONÇALVES
34 ANOS 

CASSIO MIRANDA
20 ANOS 

MATHEUS CARDOSO
24 ANOS 

FLÁVIO CARNEIRO
33 ANOS

RANIELE MELO
23 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 

WALTER JUNIOR
22 ANOS 

MARCEL SACRAMENTO
32 ANOS 

LEVI ARAUJO
23 ANOS 

WESLEY MACHADO
25 ANOS 

relacionados



comissão técnica

diretoria

staff

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

2017
no cargo desde

aux. técnico: fábio frubal | prep. físico: dalton borges | massagista: lucas albuquerque 
prep. goleiro: marcelo barbosa | médico: rodrigo fonseca

presidente: gegê magalhães | ceo: wilson kraychete | pres. do conselho: felipe sales
dir de futebol: gustavo zacharias | dirigente: luciano cortizo 

comunicação: renan oliveira | diretor dep. médico: luis filipe | supervisor: reinaldo santos |
fisioterapeuta: fernando neto | fisioterapeuta: cleisson santos | fisioterapeuta: icaro reis |
analista de desempenho: thomas daltro | logística: henrique | aux. de prep.: pedro cruz |
roupeiro: gilvan | motorista: joão batista



novo uniforme esporte clube jacuipense

na manhã da última sexta-feira (07), fizemos o maior lançamento de uniforme da
história do jacuipense. além de ser a primeira vez que disponibilizamos a camisa
para venda onilne, também foi a primeira vez que participamos de todo o processo
de produção, resultando em uma camisa riquíssima em detalhes.

considerada pela torcida a camisa mais bonita de todos os tempos, o lançamento 
do uniforme repercutiu na imprensa local, sendo destaque no globoesporte/ba.

a confecção do material ea confecção do material esportivo é realizada pela niory sort, fábrica da nossa 
cidade, fortalecendo ainda mais o comércio local.



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


