
Caros colegas de imprensa, 

 

 

Esta mensagem será um pouco diferente das que estão acostumados a receber. 

 

Escrevo para informar que a partir de hoje assumo a gerência de futebol do Esquadrão de Aço.  

 

Recebi o convite da atual diretoria, que traçou como perfil para o cargo um profissional da 

casa, com conhecimento do funcionamento do clube. 

 

Ao presidente Guilherme Bellintani, ao vice-presidente Vitor Ferraz, e ao diretor de futebol 

Diego Cerri agradeço a oportunidade e confiança. Me sinto honrado e prometo trabalhar com 

ainda mais empenho para o Tricolor.  

 

As decisões estratégias do departamento, a exemplo de contratações, seguirão sendo de 

responsabilidade exclusiva da diretoria executiva. Estarei à frente do setor operacional e da 

logística do clube, focado em qualificar as rotinas e melhorar as condições de trabalho diário 

para somar forças com os supervisores Miguel Batista e Vinicius Feitosa. 

 

Aceitei o desafio por entender que já colaborei o suficiente na comunicação do clube e, 

principalmente, por me sentir capacitado e motivado para exercer esta nova função, muito 

pela experiência que acumulei nos meus 12 anos de Fazendão. Durante este período, trabalhei 

com 4 presidentes, 1 interventor, 13 diretores de futebol, 27 técnicos e, pelo menos, 500 

atletas, sem citar os demais profissionais envolvidos no dia a dia de uma agremiação esportiva 

da grandeza do Bahia. Aprendi muito com todos eles.  

 

Ao longo desses anos, além do aprendizado prático, também estudei para me qualificar. 

Participei de cursos, palestras e concluí uma pós-graduação em Gestão Esportiva. 

 

Continuaremos a nos encontrar nos treinos, jogos, viagens e seguirei sempre à disposição para 

ajudar no que estiver ao meu alcance. 

 



Agradeço pela ótima convivência e respeito que tivemos durante todos esses anos em que 

estive na assessoria de comunicação. Tenho certeza que continuará sendo assim agora que 

estou à frente da gerência de futebol.  

 

Feliz 2018 e BBMP!! 

 

Jayme Brandão 


