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ONDE TUDO COMEÇOU 

Cuiabá Esporte Clube foi fundado em 12 de dezembro de 
2001 pelo ex-jogador “Gaúcho”. 
 

FUTEBOL PROFISSIONAL E O PRIMEIRO TÍTULO 

Em 2003, quando estreia em uma competição profissional, o 
Cuiabá chega à grande final Estadual de Mato Grosso. 
Diante da presença de mais de 10 mil espectadores, o 
Cuiabá conquista o título de campeão mato-grossense em 
sua primeira competição. Ainda em 2003, participou pela 
primeira vez de uma competição nacional, ao disputar a na 
Série C do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado na 
segunda fase. Em 2004, sagrou-se bicampeão Estadual e no 
ano de 2005, a equipe do Cuiabá EC participou da sua 
primeira Copa do Brasil. 
 

UMA PEQUENA PAUSA 

Entre os anos de 2006 e 2008, o Cuiabá anuncia o 
licenciamento de suas atividades. 
 

O RETORNO 

Em 2009, sob o comando da família Dresch, o Cuiabá 
retornou ao cenário do futebol disputando a segunda divisão 
Estadual e conquistando o retorno a elite do futebol mato-
grossense. 
 

A ASCENSÃO NO CERTAME NACIONAL 

Em 2011, o Cuiabá disputa a Série D do Campeonato 
Brasileiro, e consegue o acesso para a Série C de 2012. Já 
em 2015, o Cuiabá EC conseguiu um feito histórico ao ser o 
primeiro time de Mato Grosso a ser campeão da Copa Verde, 
batendo o Remo em um jogo emocionante na Arena 
Pantanal. Com isso, o clube classificou-se para a Copa Sul-
Americana de 2016, tornando-se assim o primeiro clube 
mato-grossense a disputar uma competição internacional. 
2018 foi um ano de ouro para o Dourado. No primeiro 
semestre, campeão invicto do Estadual. No segundo, a 
equipe conquista o histórico acesso à Série B do Brasileiro.  
Em 2019, novamente campeão invicto do Mato-grossense, 
disputou pela primeira vez a Série B do Brasileiro, terminando 
na oitava colocação e foi bicampeão da Copa Verde 
vencendo o Paysandu na final.  

 
CHEGADA A SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 

Em 2020 (ano marcado pelo início da pandemia do Corona 
vírus e pela pausa do futebol por quase seis meses, fazendo 
com que a Série B do Brasileiro começasse em agosto e 
terminasse apenas, apenas em janeiro de 2021) com uma 
campanha sólida, do começo ao fim, praticamente no G4 por 
todo o campeonato, o Cuiabá EC conquistou o acesso para 
a tão sonhada Série a Brasileirão, recolocando um clube de 
Mato Grosso na elite do futebol brasileiro após mais de 35 
anos. Em 2020, o Cuiabá fez bonito também na Copa do 
Brasil, chegando à fase de quartas de final da competição. 
Em 2021 o Cuiabá iniciou a temporada com o título invicto do 
Estadual. Foi a décima conquista em 20 anos de história. No 
segundo semestre, o Auriverde disputou a sua primeira Série 
A do Brasileirão, fazendo campanha sólida e se mantendo na 
elite para 2022 e conquistando uma vaga na Copa Sul-
americana de 2022. 
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ADMINISTRAÇÃO 

 

JANEIRO/2022 

 

No mês de janeiro/2022 foi dado início a gestão sob o ano fiscal de 2022 com a nova formatação jurídica concluída no 

mês de dezembro de 2021. O Cuiabá Esporte Clube obteve sua alteração de Ltda. para Sociedade Anônima do Futebol, 

com base na Lei nº 14.193 de 06 de agosto de 2021. Esse processo foi conduzido adotando-se a Opção do Item I do 

Art. 2º da Lei 14.193/2021, ou seja, pela transformação do clube ou pessoa jurídica original em Sociedade Anônima do 

Futebol.  

Nesse sentido, as quotas dos atuais sócios foram convertidas em ações, sem alteração no seu Capital Social. 

 

No dia 31/01/2022 foi publicado, pelo Ministério da Cidadania, no Diário Oficial da União, a nova relação dos 80 clubes 
que estarão impressos nos volantes de apostas da Timemania, correspondente ao biênio de 2022-2024, biênio este 
que se iniciará em 02/05/2022 e terminará em 01/05/2021. Irão compor esta relação de 80 clubes, os 20 clubes da 
Série A, os 20 clubes da Série B, os 20 clubes da Série C e mais 20 clubes melhores posicionados no ranking da CBF. 
Com isso, o Cuiabá Esporte Clube passará a figurar nos volantes de apostas da Timemania, recebendo um rateio de 
11% dos recursos arrecadados e mais 11% rateados de acordo com a quantidade de apostas que o Cuiabá obtiver ao 
ser marcado como “Clube do Coração” nos volantes. 
 

 

FEVEREIRO/2022 

 
 

 
 
Em fevereiro de 2022 o Cuiabá Esporte Clube aderiu ao FORTE FUTEBOL. Até o momento, o Forte Futebol tem a 
adesão de 10 clubes da Série A: América (MG), Atlético Goianiense (GO), Athletico (PR), Avaí (SC), Ceará (CE), 
Coritiba (PR), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiás (GO) e Juventude (RS). O objetivo desse grupo de trabalho é termos 
know-how de análise e comparar as propostas na mesa com os modelos de Ligas existentes no mundo. Buscamos 
também empoderar voz dos clubes, para uma maior representatividade e e participação nos assuntos econômicos e 
desportivos ligados ao futebol.  
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MARÇO/2022 

 

O Cuiabá lançou a camisa Sangue Dourado com o objetivo de contribuir na segurança alimentar 
de famílias carentes da Baixada Cuiabana. Todo o dinheiro arrecadado com a venda do produto 
será revertido para a aquisição de cestas básicas que serão distribuídas para instituições de 
caridade cuiabanas. Com cor predominantemente amarela, a camisa tem uma faixa verde 
horizontal que leva o nome dos torcedores que doaram sangue no Hemocentro de Cuiabá, na 
campanha Sangue Dourado promovida na temporada passada. Ela está disponível na Dourado 
Store, do Shopping Estação, e também no site oficial da loja, o www.douradostore.com.br. O 
valor é R$99,90 masculina e R$ 94,90 feminina. 

 
A manhã do dia 23/03 foi especial e marcante para cerca de 40 crianças do Instituto Desportivo da Criança, em Cuiabá. 
Elas receberam a doação de chuteiras e meiões das mãos dos atletas Rodriguinho e João Lucas através da parceria 
do Cuiabá EC com o projeto Doe Gols, instituído pelo canal SporTV, do Grupo Globo. 
O projeto Doe Gols é realizado desde 2019 em todo o país. Cada gol marcado na Série A do Brasileirão vira doação 
de três pares de tênis para crianças de instituições sociais. 
Ao todo serão 150 pares de chuteiras para os jovens carentes atendidos pelo projeto social. De acordo com a 
coordenadora Selma Lopes, o programa atende 700 crianças de diversos bairros de Cuiabá com a prática do futebol, 
futsal, vôlei e música. 
 

 
No mês de 03/2022 o Cuiabá Esporte Clube – Sociedade Anônima do 
Futebol aderiu oficialmente a Timemania.  
 
A partir de 02/05/2022, os torcedores que quiserem fazer suas apostas na 
Timemania já terão a opção de marcar o Cuiabá como time do coração nos 
volantes disponibilizados pelas Loterias Caixas.   
 
O Cuiabá EC já participa da Loteca, e agora fará parte também da 
Timemania. 

 
 
 

ABRIL/2022 

 

O Cuiabá Esporte Clube obteve liminar favorável isentado o clube do pagamento da TASEG – Taxa de Segurança 

Pública referente aos jogos como mandante nas competições oficiais em que o Clube disputa. Trata-se de uma 

significativa redução de despesas operacionais dos jogos. 

 

No mês de abril o Cuiabá cumpriu fielmente a legislação ao publicar no site 

www.cuiabaesporteclube.com.br e no site da Federação Mato-grossense de Futebol 

www.fmfmt.com.br o seu Balanço Patrimonial acompanhado do parecer dos auditores 

independentes referente ao exercício de 2021.  

Também foi publicada a ata de aprovação das contas pelo Conselho Fiscal. O Cuiabá 

Esporte Clube obteve uma receita de R$ 70.187.121, ou seja, um crescimento de 

307,6% comparado ao ano de 2020, sendo o acesso a Série A um dos grandes motores 

desse crescimento. Embora o Cuiabá EC tenha apresentado prejuízo no Exercício de 

2021, destaca-se a eficiências e eficácia da gestão do clube, onde terminamos o ano 

de 2021 tendo todas as nossas certidões negativas rigorosamente em dia.  

http://www.cuiabaesporteclube.com.br/
http://www.fmfmt.com.br/
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No mês de abril tivemos também outra importante conquista da gestão do 

Cuiabá Esporte Clube. Com muito empenho e com o apoio do poder 

público, obtivemos a Internacionalização temporária do Aeroporto 

Marechal Rondon. 

Esta internacionalização, ainda que provisória, permitiu a realização dos 

jogos válidos pela Copa Sul-americana de 2022 na Arena Pantanal, isso 

porque, dado o regulamento da competição, para cada local designado 

para os jogos, precisa haver um aeroporto internacional em um raio de até 

150km. 

  

Com o intuito de fortalecer ainda mais a sua política de Responsabilidade 

Social, o Cuiabá Esporte Clube oportunizou que dois adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas na capital de Mato Grosso pudessem 

acompanhar o treino do Dourado. Os jovens Y.S e M.O, ambos de 17 

anos, acompanharam os trabalhos no CT do Dourado, ganharam uma 

camisa oficial, bateram pênaltis e puderam acompanhar de perto a rotina 

de um clube de futebol. 

De acordo com o subdiretor da unidade, Jeferson Souza Meneses, ações 

como essa visita a um clube de Série A reforçam o desenvolvimento dos 

valores para que os adolescentes possam conviver em sociedade. 

 

 

 

FUTEBOL PROFISSIONAL 

 

 

 

JANEIRO/2022 

 

No mês de janeiro, deu-se início a formação do plantel para a temporada de 2022. Formada por 22 atletas 

remanescentes de 2021, 13 novas contratações e mais atletas oriundos das categorias de base, o plantel se destaca 

com a continuidade da dupla de goleiros Walter e João Carlos e da dupla de atacantes Elton. Com início das atividades 

da pré-temporada iniciando-se em 04/01/2022, a equipe estreou no Campeonato Estadual de 2022 com vitória, 

vencendo a equipe do Ação por 3 x 0 na Arena Pantanal no dia 21/01/2022. 

 

No dia 17/01/2022 o Cuiabá conheceu seu adversário na Copa do Brasil. Através de sorteio, o primeiro adversário na 

primeira fase da Copa do Brasil será o ASA/AL no dia 23/02, a ser realizado em jogo único na cidade de Arapiraca/AL, 

tendo o Cuiabá EC a vantagem de um simples empate para avançar de fase. 
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Na data de 04/02/2022 o Cuiabá EC anunciou a contratação do Técnico pintado para a temporada de 2022. Em 2020, 
Pintado foi o treinador do Juventude/RS no acesso para a Série A do Brasileiro. No ano passado, ele levou a Ferroviária 
as quartas de finais do Paulistão, passou por Goiás e também pela Chapecoense. Como jogador, Pintado foi volante 
histórico do São Paulo, onde conquistou vários títulos no início da década de 1990, ele também atuou no México e no 
Japão, além de outros clubes tradicionais do futebol brasileiro. Como técnico, Pintado passou também por clubes como 
América-MG, São Caetano, Figueirense, Guarani, São Paulo, León-MEX, Ponte Preta e Náutico. 
 

No dia 23/02 foi a estreia do Cuiabá EC na Copa do Brasil de 2022. Em jogo único válido 
pela 1ª fase da Copa do Brasil, o Cuiabá enfrentou a equipe do ASA/AL em jogo único 
realizado na Cidade de Arapiraca/AL. Com a vitória por 2 a 0, o Cuiabá EC garantiu a 
classificação para a segunda fase da competição. Os gols do Cuiabá foram marcados por 
Elton e Rodriguinho, um em cada tempo da partida. 
 

 

MARÇO/2022 

 

Na data de 08/02 o Cuiabá EC venceu o Figueirense (SC) pelo placar de 4 a 2 nos pênaltis, 
após empate por 2 a 2 no tempo normal. A partida, realizada em jogo único no Estádio 
Orlando Scarpelli em, Florianópolis foi válida pela segunda fase da Copa do Brasil de 2022. 
Os gols do Cuiabá foram marcados por Rodriguinho e Elton dentro dos 90 minutos. Nas 
penalidades, Alan Empereur, Elton, Pepê e João Lucas converteram e garantira a 

classificação do Cuiabá EC a terceira fase da Copa do Brasil. 
 

No mês de março o Cuiabá EC conheceu seus adversários na Copa Sul-Americana, para a terceira fase da Copa do 

Brasil bem como as datas e horários de sua estreia na Série A. 

 

ABRIL/2022 

 

O mês de abril foi histórico para o Cuiabá Esporte Clube. Pela primeira vez em sua 

história, o Cuiabá Esporte Clube enfrentou um clube estrangeiro. Com a vaga na Copa 

Sul-americana de 2022 (embora o Cuiabá já tenha disputado essa competição 

anteriormente, somente tinha enfrentado clubes brasileiros).  

O Cuiabá integra o grupo 2, junto com as equipes do Melgar (Peru), River Plate (Uruguai) 

e Racing (Argentina). E para ser ainda melhor, a primeira partida internacional do Cuiabá 

Esporte Clube foi com vitória. 
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O Cuiabá Esporte Clube se tornou undecacampeão mato-grossense. Após um placar agregado de 7 x 2, o Cuiabá 

Esporte Clube venceu na final a equipe do União de Rondonópolis e sagrou-se campeão Mato-grossense pela 11º vez 

em seus 20 anos de história. O Dourado conquistou o seu 11º campeonato Mato-grossense de forma incontestável e 

premiou a melhor campanha da competição estadual. A equipe auriverde fechou o Estadual 2022 com o melhor ataque, 

o melhor aproveitamento, o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, o melhor saldo de gols e, por fim, 

ainda teve o artilheiro da competição. A campanha foi de 13 jogos, com 11 vitórias, um empate e uma derrota e 87,1% 

de aproveitamento. 

Confira os números 

– Melhor ataque: 34 gols 
– Maior número de vitórias: 11 
– Melhor aproveitamento: 87,1% 
– Melhor saldo de gols: 26 
– Artilheiro: Rodriguinho, com oito gols (ao lado de Peu, do Sinop) 

Os jogos 

Rodada 1 – Cuiabá 3 x 0 Ação                                                                Rodada 2 – União 1 x 2 Cuiabá 
Rodada 3 – Luverdense 2 x 1 Cuiabá                                                      Rodada 4 – Cuiabá 3 x 2 Nova Mutum 
Rodada 5 – Operário-VG 0 x 1 Cuiabá                                                    Rodada 6 – Cuiabá 4 x 0 Academia 
Rodada 7 – Cuiabá 4 x 0 Dom Bosco                                                      Rodada 8 – Sport Sinop 1 x 1 Cuiabá 
Rodada 9 – Cuiabá 4 x 0 Sorriso 
Semifinal Ida – Dom Bosco 0 x 1 Cuiabá                                                Semifinal Volta – Cuiabá 3 x 0 Dom Bosco 
Final Ida – União 2 x 3 Cuiabá                                                                 Final Volta – Cuiabá 4 x 0 União 
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CATEGORIAS DE BASE 

 

 

JANEIRO/2022 

 

O mês de janeiro foi de planejamento para as Categorias de Base. Ainda em recesso de atividades, os esforços se 

concentraram no planejamento para 2022. Entre as principais pautas do planejamento estão:  

a) Reorganização dos Recursos Humanos; 

b) Planejamento das Competições de 2022;  

c) Melhorias na infraestrutura atual;  

d) Continuidade na construção do novo Centro de Treinamentos e conclusão do Campo 2.  

 

Em janeiro, iniciou-se uma nova campanha visando ampliar o número de alunos matriculados na Escolinha Oficial do 

Cuiabá EC, com o objetivo de detectar novos talentos para as Categorias de Base do Cuiabá EC. 

 

 

PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL 

 

Como parte obrigatória exigida pela Lei nº 14.193 de 06 de agosto de 2021, em janeiro de 2022 o Cuiabá EC deu inicio 

ao desenvolvimento do seu PDE – Plano de Desenvolvimento Social e Educacional. 

Nesse programa, através de convênio com instituições de ensino, o Cuiabá EC atenderá crianças e adolescentes 

matriculados em rede pública de ensino, oferecendo todo suporte esportivo, social e educacional.  

O PDE será coordenado pela Assistente Social do Cuiabá Esporte Clube e deverá ser lançado até a mês de março de 

2022.  

 

FEVEREIRO/2022 

 

No mês de fevereiro o Cuiabá definiu a Instituição de ensino 

conveniada ao seu PDE – Plano de Desenvolvimento Social e 

Educacional. Trata-se da Escola Estadual José de Mesquita. 

Localizada na Rua Barão de Melgaço, Bairro Porto, na cidade 

de Cuiabá – MT, a E.E. José de Mesquita é uma escola que 

atende mais de 250 alunos em tempo integral. 

O Fato de ser uma escola em tempo integral, produz enormes 

vantagens aos alunos que irão participar deste programa.  
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MARÇO/2022 

 

O time feminino do Cuiabá EC confirmou que irá disputar o Campeonato Brasileiro Feminino 
Série A3 2022, com início previsto para o final de maio. O Dourado garantiu a vaga pelo Ranking 
Nacional de Clubes – o time auriverde é o 22° colocado do país. Vice-campeã mato-grossense 
em 2021, a equipe feminina também disputou o Brasileiro Sub-18 na temporada passada. O 
comando da equipe segue com o técnico Heroney Lima. 
O Brasileiro Feminino A3 foi anunciado pela CBF no ano passado e terá sua primeira edição 
em 2022. Segundo a entidade, a competição será no estilo mata-mata, com jogos de ida e volta 
e participação de 32 equipes. A tabela de jogos deve ser divulgada em breve. 

 
O Cuiabá EC anunciou no dia 28/03 Pedro Smania como novo coordenador geral das 
categorias de base. O profissional tem vasto currículo com jovens atletas e diversos títulos por 
onde passou. Nos últimos cinco anos, Smania coordenou a base do São Paulo, um dos clubes 
que mais revelam jogadores no país. Ele também já trabalhou no Criciúma e Figueirense. Neste 
ano, as categorias de base do Cuiabá EC irão disputar os estaduais sub-19, sub-17 e sub-15, 
o Brasileirão de Aspirantes, a Copa Umbro e a Copa do Brasil Sub-17. 
 

 

ABRIL/2022 

 

O Cuiabá Esporte Clube estrou, pela primeira vez em sua história, na Copa 

do Brasil Sub 17, uma das principais competições de base do país. Após 

garantir a vaga na competição nacional através do título do Campeonato 

Mato-grossense da categoria, conquistado em dezembro de 2021. A equipe 

sub-17 é comandada por Ernandes Pantaneiro, ex-treinador de goleiros do 

Dourado, que no ano passado foi o técnico do Sub-15. Com uma goleada 

de 4 a 1, de virada, em partida realizada no Estádio Dutrinha, válido pela 

primeira fase. O Cuiabá se classificou para a segunda fase, onde irá 

enfrentar o Atlético-MG, em jogos de ida e volta nos dias 4 e 11 de maio.  

 

Já no futebol feminino, mais uma competição histórica para o Cuiabá 
Esporte Clube é anunciada. O elenco feminino do Cuiabá está se 
preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20 que será 
realizada em Santana da Parnaíba, na Grande São Paulo, O Dourado está 
no Grupo A junto com o São Paulo, Atlético-GO e Minas Brasília. A estreia 
está marcada para o dia 03/05/2022.  
Para o técnico Heroney Lima, esse torneio é um sonho para essas meninas 
que estão confiantes para realizar um bom trabalho. Ao longo do mês, o 
Cuiabá EC trabalhou na reformulação da equipe visando este que é um 
campeonato histórico para o Dourado. A base da equipe já vestiu a camisa 
do Dourado na campanha do vice-campeonato do Mato-grossense na 
temporada passada e que também disputou o Brasileiro Sub-18. 
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O mês de abril também foi marcando para o PDE – Programa 

de Desenvolvimento Educacional e Social do Cuiabá Esporte 

Clube.  

Nessa primeira etapa, que será finalizada no mês de maio, 

estão sendo selecionados os 15 meninos e 15 meninas de 12 

a 14 anos que farão parte do PDE do Cuiabá Esporte Clube 

em convênio com a Escola Estadual José de Mesquita. 

Trata-se de um importante projeto desenvolvido na 

manifestação Educacional cujo objetivo maior e 

proporcionalizar a segurança social e apoio educacional dos 

beneficiários atendidos. 

 

 

 

Cuiabá/MT em 30/04/2022 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

Alessandro Dresch 
Presidente 
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