
Jogos Escolares em Cuiabá 

Drama e tensão no Auditório dos Pássaros 

Escreve o mestre internacional Luis Rodi 

O Auditório dos Pássaros  começa  ser  cenário de  jogos mais dramáticos e  tensos nas mesas 

aonde  os  favoritos  vão  se  enfrentando.  Dos  seis  líderes  anteriores  restaram  três  em  cada 

categoria, com dois deles se enfrentando na quarta rodada.  

Na categoria masculina, o primeiro pré‐classificado da prova, o mineiro Arthur Chiari, é um dos 

líderes, junto com os representantes de rio Grande do Norte, Israel de Medeiros, e de Paraná, 

Henrique Nemeth  Junior. Este último está mostrando um  jogo agressivo e decidido que  faz 

pensar que pode ser o grande adversário de Chiari nesta competição. Joga rápido na abertura, 

apresenta um bom balance entre o  jogo posicional e tático e tende a procurar posições com 

jogo  ativo. Na  terceira  rodada  ele  derrotou  de  forma  impressiva  a  uma  das  revelações  da 

prova, o carioca Luis Gomes: 

Gomes,Luis − Nemeth Junior,Henrique (1924)  
Cuiabá − MT (3.3), 01.12.2012 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 dxc4 A forma mais clássica de 
tratar a Eslava. As brancas desejam desenvolver seu bispo em f5, 
sem temer possíveis incursões da dama branca em b3 5.e4!? Esta 
agressiva continuação, que envolve uma entrega de peão, é 
conhecida como gambito Geller. A linha principal nasce de 5.a4 
5...b5 6.e5 Cd5 7.Ce4?! Uma rara continuação, que permite um 
desenvolvimento mais ativo às pretas que na linha principal de 
Geller, que segue 7.a4 e6 e agora 8.axb5 ou 8.Cg5!? 7...Bf5 8.Cg3 
Bg6  
 

 



 
As pretas estão OK. Elas conservaram o peão e ameaçam com 
consolidar a sua vantagem simplesmente acabando o 
desenvolvimento 9.Bd2 e6 10.a3 Be7 11.h4 h5 [A mais flexível 
11...h6!? é também possível] 12.Ce2 Cd7 13.g3 c5! Uma vez 
finalizada a fase de desenvolvimento, as pretas começam jogar 
ativamente no setor onde elas têm vantagem de espaço 14.Bg2 
cxd4 15.Cfxd4 Perde mais um peão, porém 15.Cexd4 Db6 com 
ideias como ...Bd3, Bc5 ou 0-0 não são realmente uma melhora 
15...Cxe5 16.0-0 Db6 17.Bc3 Cd3 18.Dd2 0-0  
 

 
 
E as pretas têm uma posição totalmente ganha. O principal 
problema branco foi que esse lado nunca obteve contrajogo na ala 
de rei 19.Cc1 Tad8 20.Ba5?! Perde mais material, e com isso 
acaba toda esperança de resistência. A continuação foi 20...Dxd4 
21.Bxd8 Txd8 22.Cxd3 Bxd3 23.Tfd1 Cf6 24.Tac1 Bc5 25.Bf3 e5 
26.Te1 e4 27.Bd1 Te8 28.Te3 De5 29.Rg2 Bxe3 30.fxe3 Df5 
31.Be2 Cg4 32.Tf1 Dc5 33.Bxd3 exd3 34.Te1 Txe3 0-1 
 
Como antecipei  também  três  são as  líderes na prova  feminina. Aqui a primeira  favorita é a 

representante mineira, Fernanda Rodrigues, que ganha mostrando um estilo diferente ao visto 

no jogo prévio –no seu xadrez, os temas posicionais aparecem com maior nitidez no tabuleiro, 

assim como as questões estratégicas, com predomínio sobre o mundo da tática‐. 

Rocha,Juliana (1655) − Rodrigues,Fernanda (1866)  
Cuiabá − MT (3.1), 01.12.2012 
 
1.e4 Cf6 2.Cc3 d5 3.e5 Cfd7 4.d4 e6 A Alekhine do começo deu 
passo a uma das variantes mais clássicas da Francesa. Aqui as 



brancas cometem um didático erro: 5.Bd3? Uma das principais 
características dos centros fechados é a formação de cadeias de 
peões, as quais devem se manter intactas dentro do possível. 
Tendo em conta que as pretas podem atacar a cadeia branca a 
través de ...c5, as brancas tinham que se antecipar à ideia, para o 
qual dois métodos são possíveis: a) a preparação, via Cce2, do 
lance c3 para apoiar d4; b) o fortalecimento do peão e5 ante a 
contingencia da desaparição do d4, por exemplo com 5.f4 c5 6.Cf3 
Cc6 7.Be3 seguida por Dd2 que é a linha principal 5...c5 Agora as 
pretas obtém uma modificação favorável da estrutura 6.Be3 a6 
7.Dd2 Cc6 8.Be2 cxd4 9.Bxd4 Cxd4 10.Dxd4 Bc5 11.Dg4 0-0 
12.Cf3 Db6  
 

 
 
O resultado da abertura foi claramente favorável para a segunda 
jogadora 13.Cd1 Dc7 14.Bd3 f5!? [14...Cxe5 se encontra com 
15.Bxh7+ Rxh7 16.Dh5+ Rg8 17.Dxe5 porém ainda assim as 
chances pretas são claramente preferíveis após 17...Bd6] 15.exf6? 
O principal problema com esta captura é que concede às pretas um 
centro muito forte [15.Df4 teria sido melhor − É do interesse das 
brancas manter a posição o mais fechada possível; a abertura 
favorece ao melhor desenvolvimento das pretas] 15...Cxf6 16.Dh4 
e5! As pretas têm um domínio incontestável −desenvolvimento, 
espaço, par de bispos, centro...− pelo qual a sua posição já é de 
vantagem decisiva 17.Be2 Ce4 [Também possível é 17...e4 18.Cd2 
Bd6-+] 18.0-0 Be7!? As vezes tanta vantagem faz relaxar... aqui as 
pretas tinham uma continuação terminante em 18...Tf4 19.Dh5 Bg4 
19.Dh5 Bd6 20.Cg5?! [Perdendo a chance de complicar um pouco 
com 20.Ce3 As pretas, no entanto, mantém alguma vantagem com 
20...Cf6] 20...Cxg5 Ainda mais forte é 20...Cf6 21.Dh4 h6 22.Cf3 



Dxc2-+ 21.Dxg5 Dxc2 22.Bf3 Be6 Desde o ponto de vista estético 
a posição das pretas merece simpatias, porém o jogo tem que ser 
ganho novamente −as brancas dispõem de recursos defensivos 
ainda−  
 

 
 
23.Ce3 Dc5 24.Bg4 [24.b4!? é um desses recursos. A vantagem 
preta é mínima depois de 24...Dxb4 25.Cxd5 Da3³] 24...Bxg4?! 
[24...Tae8!? com ampla vantagem] 25.Dxg4 Tf6 26.Tac1 Db5 
27.Tc8+?! [27.a4! teria dado contrajogo às brancas, por exemplo 
27...Da5 (27...Dxb2 28.Cxd5 Tf7 29.De6²) 28.Tc8+ Txc8 29.Dxc8+ 
Bf8 30.Dxb7=] 27...Txc8 28.Dxc8+ Bf8 29.Cg4 Tc6 30.Db8 Te6 
31.b3? [31.Cxe5 d4 32.f4 d3 é algo melhor para as pretas, porém 
as brancas tinham que se internar nessa variante] 31...d4-+  
 

 
 



Mais uma vez as pretas estão ganhas, porém esta vez não vão ter 
distrações de nenhum tipo; a continuação foi 32.Dc8 Te8 33.Df5 e4 
34.Dxb5 axb5 35.f3 e3 36.Te1 Bb4 37.Te2 Bd2 38.g3 d3 0-1 
 
As  outras  dois  líderes  da  prova  são  a  paulista  Vitoria  Ramillo  –possivelmente  a  principal 

adversária de Rodrigues‐ e a gaúcha Amanda Fontella. 

O leitor pode pensar que o fato de Minas Gerais contar com os primeiros pré‐classificados em 

cada categoria é um acaso. Não, simplesmente é o resultado de anos de trabalho constante no 

xadrez promocional realizado pelos diretivos da federação mineira e o apoio comprometido do 

estado mineiro. Nas categorias promocionais já não é novidade ver aos pequenos enxadristas 

mineiros brigando pelos primeiros prêmios. 

Para  finalizar esta crônica, um dado de cor:  leio hoje no  jornal Gazeta  (um dos principais do 

estado  de Mato Grosso)  que  o  estado  aportou  seis milhões  de  reais  para  a  realização  dos 

jogos, uma cifra que, estimam, é semelhante à aportada pelo COB. São fortes  investimentos, 

porém acho que estão mais que justificados considerando o produtivo resultado. O esporte de 

Brasil tem um futuro brilhante com base a atividades como estes Jogos Escolares.  


