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A bela cidade de Cuiabá é anfitriã dos  Jogos Escolares 2012 para atletas de 15 a 17 anos. A 

capital mato‐grossense se vestiu de festa para receber este acontecimento esportivo, chefiado 

pelo  Comité Olímpico  Brasileiro.  A  atividade  é  uma  excelente  oportunidade  para  descobrir 

novos  talentos  e  promover  o  esporte  em  todo  o  território  nacional:  da  final  participam 

representantes de todos os estados brasileiros. 

O  Centro  de  Eventos  do  Pantanal  é  a  sede  da modalidade  xadrez,  com  uma  ampla  e  bem 

iluminada  sala para  albergar  as mesas  –hoje  foram  treze na  categoria masculina  e doze na 

feminina‐.  Antes  de  começar  a  prova,  o  árbitro  internacional  Elcio Mourão  comentou  aos 

participantes algumas das regras, sendo a denominada tolerância zero uma delas, consistente 

em que ao começar o  jogo, cada enxadrista deve estar posicionado  já no seu  tabuleiro –em 

outro  caso,  ele  perde  o  ponto‐.  Anteriormente,  os  enxadristas  tinham  um  período  de 

tolerância  durante  o  qual  eles  podiam  aparecer  na  sala  e  começar  seu  jogo,  porém  a 

Federação Internacional de Xadrez (FIDE) determinou esta regra nas olimpíadas com objeto de 

uniformizar a presencia dos atletas nos tabuleiros ao começo de cada rodada. Em Cuiabá, as 

partidas se disputam com ritmo de uma hora até finalizar (isto é, o jogo pode‐se estender por 

duas horas) e cada dia é de dupla rodada, as 10.00 e 15.00 horas.  

Como é de costume, a primeira rodada enfrenta aos primeiros pré‐classificados com jogadores 

de menor  rating,  pelo  qual  se  trata  de  uma  rodada  que  geralmente  não  entrega  muitas 

surpresas. Os favoritos em ambas as categorias são mineiros: Fernanda Rodrigues na feminina 

e Arthur Chiari (que apesar da sua  juventude  já tem um título de mestre FIDE) na masculina. 

Os dois venceram seus jogos, Fernanda por ausência da adversária e Arthur da seguinte e clara 

forma: 

Lima, Matheus - Chiari, Arthur (2101)  
Cuiabá − MT (1.1), 30.11.2012 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.e3 Bg7 4.Bc4 0-0 5.0-0 d5 6.Bd3 c5 7.c4 cxd4 
8.exd4 Cc6 9.Be3 Bg4 As pretas desenvolveram todas as suas 
forças e estão preparadas para abrir a posição 10.c5 e5! 11.dxe5 
Cxe5 12.Be2 Cxf3+ 13.Bxf3 Bxf3 14.Dxf3 Ce4  
 



 
 
Com evidente iniciativa preta. Todo seu exército trabalha de forma 
coordenada, enquanto as brancas têm problemas com seu 
desenvolvimento e no primeiro lugar devem defender b2 15.De2 d4! 
16.Bh6 Te8 Um ataque duplo decisivo. As brancas devem−se 
defender das ameaças ...Bxh6 e ...Cg3. No caso da imediata 
16...Bxh6 as brancas ainda tinham 17.Dxe4 17.Bxg7 Cg3 18.Dd3 
Cxf1 19.Bh6 Ou 19.Rxf1 Rxg7 com vantagem ganhadora. A 
qualidade a mais das pretas não acha compensação no lado branco 
19...Te1  
 

 
 
Mas isto é terminante. A invasão das unidades pretas da última 
fileira branca decide completamente a luta. O que segue é uma 
resistência desesperada em base a concessões cada vez maiores 
20.Cd2 Txa1 21.Cxf1 Dd5 22.Dc2 Te8 23.Da4 Tee1 24.Db5 Txf1+ 
25.Dxf1 Txf1+ 26.Rxf1 d3 27.c6 De5 28.cxb7 De2+ 29.Rg1 De1# 
0-1 



 
Na categoria feminina foi interessante a seguinte partida, entre as representantes dos estados 

de São Paulo e Pernambuco: 

Ramillo, Vitoria (1772) - Souza, Clara  
Cuiabá − MT (1.2), 30.11.2012 
 
1.e4 Cc6 2.d4 e5 3.Cf3 d6 4.Bb5 A defesa Nimzowitsch das pretas 
transformou−se numa Ruy Lopez variante Steinitz 4...Bd7 5.Cc3 
exd4 6.Cxd4 Cxd4 7.Bxd7+ Dxd7 8.Dxd4 Cf6 9.Be3 Be7 10.0-0  
0-0 11.Tad1 Tfd8 12.h3 a6 13.Tfe1 c5 Um lance tentador, desde 
que a dama branca fica sob ameaça, porém que cria potenciais 
problemas a futuro (o peão d6 se enfraquece ao perder seu 
principal apoio) 14.Dd3 Tac8 15.Bf4 Tc6 16.De2 De8 17.Td3 Df8 
 

 
 
De forma interessante, as pretas resolveram a defesa do peão d6 a 
traves de uma política denominada se superproteção por 
Nimzowitsch, o importante teórico hipermodernista de princípios do 
século XX. No entanto, as suas peças ficam passivas nessa defesa 
18.Tg3 g6 19.Te3 Ch5 20.Bh2 Bf6 21.Cd5 Be5 Esta vez vencendo 
a tentação. Se 21...Bxb2 22.Tb1 Bd4 23.Txb7 é claramente melhor 
para as brancas, por exemplo após 23...Bxe3 24.Ce7+ 22.f4!? 
[22.c3 com a ideia f4 parece mais clara. Nesse caso as brancas 
podem reclamar uma vantagem ampla] 22...Bd4 23.g4 Bxe3+?! 
Mais uma vez a tentação... as pretas ganham material porém na ala 
de rei elas vão ter que enfrentar problemas maiores. Melhor era 
[23...Cf6! com aproximado equilíbrio] 24.Dxe3 Cg7 25.f5!  
 



 
 
Apesar de o material favorecer às pretas, a iniciativa branca no 
setor onde residem os reis compensa adequadamente. Um aspecto 
importante disso é que as casas negras no setor estão 
enfraquecidas 25...gxf5? O primeiro erro mais ou menos sério da 
condutora das pretas. Com esta tomada o roque fica decisivamente 
debilitado. Melhor é 25...Ce8 se bem que as brancas mantém uma 
obvia vantagem em linhas como 26.Bf4 f6 27.Tf1± 26.Cf6+ Rh8 
27.Dh6 A ameaça de mate obriga as pretas a sacrificar importante 
material, e logo o jogo acaba 27...Dg8 28.Cxg8 Rxg8 29.gxf5 d5 
30.f6 Ce8 31.e5 d4 32.Te4 Rh8 33.Df8# 1-0 
 
No  resumo, pode –se dizer que a  rodada entregou  resultados dentro da  lógica, e nenhuma 

surpresa  importante  teve  lugar  nela.  A  segunda  rodada,  esta  mesma  tarde,  vai  oferecer 

partidas de desenvolvimento mais parelho –se enfrentam entre se os enxadristas com mesma 

pontuação‐. 

Na  rodada  de  hoje  visitou  a  sala  de  jogo  uma  delegação  de  observadores,  entre  eles 

representantes de Inglaterra, Zâmbia, República Dominicana, Argentina, Bangladesh e Ucrânia. 

O  intercambio de experiências e métodos de trabalho é frutífero e se repete com a visita de 

brasileiros nas atividades dos comités olímpicos desses países.  


