
Jogos Escolares em Cuiabá 

Verdadeiras finais 

Escreve o mestre internacional Luis Rodi 

A  quarta  rodada  deixou,  em  cada  categoria,  somente  dois  líderes,  que  este  domingo  se 

enfrentam a todo o nada. As partidas na mesa 1 em ambas as categorias vão ser verdadeiras 

finais,  e  chegam  a  ela  nos  dois  casos  os  pré‐classificados  1  e  3.  Como  os  líderes  têm  uma 

diferencia de um ponto sobre os mais  imediatos perseguidores,  tudo se define nesse último 

jogo, desde as 10 AM. Em ambos os casos, um interessante duelo de estilos têm lugar.  

Na categoria masculina 

 

Arthur Chiari enfrentando Israel De Medeiros pela rodada 4 

Os  finalistas  são Arthur Chiari e Henrique Nemeth  (no  jogo entre eles este último  levará as 

peças brancas), que venceram seus quatro jogos prévios nesta competência. Chiari, de Minas 

Gerais,  apresenta  um  estilo mais  posicional,  enquanto  Nemeth,  de  Paraná,  é mais  tático. 

Enquanto  o  primeiro  teve  que  definir  seu  jogo  ante  Israel  de  Medeiros  (o  segundo  pré‐

classificado) no apuro de tempo, o segundo produz uma rápida miniatura contra Lucas Santos, 

com  direito  a  arremate.  Se  considerarmos  elo  e  antecedentes,  Arthur  é  favorito,  porém 

Henrique está fazendo um muito bom torneio. E a diferencia de estilos –algo assim como fogo 

contra gelo‐ promete uma luta muito interessante. 

Na categoria feminina 



 

Clara Souza e Irene Pinheiro 

As  finalistas  são Fernanda Rodrigues e Amanda Fontella.  Já me  referi, na anterior crônica, à 

talentosa representante mineira –que, entretanto, teve dificuldades para vencer seu jogo ante 

a paulista Ramillo‐. Amanda Karsburg Fontella é a representante de Rio Grande do Sul, e como 

Rodrigues gosta mais do jogo de manobras estratégicas e de posição. Seu estilo pode‐se ver no 

seguinte jogo: 

Fialho,Aline − Fontella,Amanda (1729) 
Cuiabá − MT (4.2), 01.12.2012 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.Cc3 a6 4.b3 Cc6 5.Bb2 Dc7 6.g3 Cf6 7.Bg2 As 
brancas empregaram um original −se bem que algo passivo− 
esquema para combater a Siciliana Taimanov das pretas. Aqui 
muitos planos são possíveis, mas a segunda jogadora opina que é 
hora de ganhar algo de espaço 7...d5 8.exd5 exd5= 9.De2+?! 
Depois da seguinte lógica réplica a dama resulta mau colocada 
nesta casa. Melhor teria sido 9.d4!? 9...Be7 10.a4 0-0 11.0-0 Bf5 
12.d3 Tfe8 Raios−X sobre a dama, que se retira fazendo oficial a 
perda de tempo 13.Dd1 Dd7 14.Te1 d4 15.Ca2 h5!? 16.Ba3 Bg4 
17.Dd2 Bd6 Aos poucos, as pretas vão melhorando as suas peças 
18.Txe8+ Txe8 19.c3? Até aqui as brancas não tinham cometido 
grandes erros, porém este lance é muito debilitante. Lógica teria 
sido, no seu lugar, a continuação 19.Te1 Txe1+ 20.Dxe1 com 
posição algo melhor para as pretas 19...Ca5 Um bom lance, mas 
ainda mais forte teria sido 19...Bxf3 20.Bxf3 dxc3 21.Cxc3 Cd4 com 



vantagem decisiva, por exemplo 22.Bd1 h4 23.Bb2 hxg3 24.fxg3 c4 
25.bxc4 Bc5-+ 20.Dd1 h4 21.cxd4 cxd4 22.Bxd6 Dxd6  
 

 
 
Com clara vantagem para a segunda jogadora. As pretas têm aqui 
mais espaço, peças mais ativas e fraquezas para explorar no 
campo adversário, como o peão fraco em b3 23.Dc2 hxg3 24.hxg3 
Dd5 25.Ch4? [25.Cd2 Dh5∓; 25.Cb4!? Dxb3 26.Dc5 oferece às 
brancas alguma compensação −se bem que a posição preta é 
preferível após 26...Bxf3 27.Bxf3 Dc3] 25...Dxb3 26.Dxb3 Cxb3 
27.Tb1 Cc5 E aqui era mais forte 27...g5 por exemplo 28.Txb3 
Te1+ 29.Rh2 Be6 30.Txb7 Cg4+ 31.Rh3 Cxf2+ 32.Rh2 Cg4+ 
33.Rh3 Ce5+ 34.Rh2 gxh4-+ 28.Bxb7? O erro derradeiro. Melhor é 
28.Cf3 Cxa4∓ 28...Tb8 Depois desta mortal cravada, as brancas 
perdem material e o jogo se decide. A continuação (imagino que em 
extremo apuro de tempo da condutora das brancas) foi 29.Cb4 
Txb7 30.a5 Cxd3 31.Td1 Bxd1 32.Cxd3 Be2 33.Cc5 Tb5 34.Cxa6 
Tb1+ 35.Rh2 Bxa6 36.Cf3 d3 37.Cd2 Tb2 38.Ce4 Cxe4 0-1 
 
Entre as damas, o enfrentamento  final promete ser uma boa  luta estratégica, com ambas as 

enxadristas realizando manobras para posicionar melhor suas forças antes da grande batalha. 

No entanto, nas mesas número 2 de cada  torneio  também há  importantes pontos em  jogo, 

que podem oferecer um bronze e em algum caso afortunado até alguma prata. 

Para finalizar, um dos jogos mais interessantes na categoria masculina: 

Pereira,Alisson − Souza dos Santos,Matheus  
Cuiabá − MT (4.6), 01.12.2012 
 



1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3 a6 4.d3 Cc6 5.Be2 Como no jogo das 
garotas, as brancas empregam outro esquema pocuco ortodoxo 
contra a defesa Siciliana escolhida pelas pretas. Sólido, porém 
passivo 5...Cf6 6.Bg5 e6 7.d4?! Agora este lance é uma sensível 
perda de tempo. Dentro do esquema fechado que vinham 
realizando as brancas, 7.0-0 é mais natural e lógica 7...cxd4 
8.Cxd4 Be7 9.f3 0-0 10.0-0 Db6 11.Be3 Dc7 Por transposição, o 
jogo derivou na conhecida estrutura da Scheveningen. Como na 
maioria das sicilianas, as brancas jogam na ala de rei, aproveitando 
seu maior espaço para criar chances de iniciativa nesse setor, 
enquanto as pretas acreditam na solidez do seu centro e procuram 
criar contrajogo na ala de dama 12.f4 Td8 13.Cf3 b5 14.Bd3 Bb7 
15.a3 Cg4 16.De2 Cxe3 17.Dxe3 Bf6  
 

 
 
O resultado da abertura é favorável para o segundo jogador, que 
posicionou suas peças de forma harmônica e conta com par de 
bispos e chances de ganhar a iniciativa na ala dama 18.Tae1 Ca5 
Uma das formas temáticas de seguir, explorando a coluna c. Outra 
possibilidade, também com jogo algo melhor para as pretas, é  
18...Bxc3 19.bxc3 Ce7 19.e5 Be7 20.b4? As brancas enfraquecem 
muito a sua ala de dama com este avanço, pelo qual devia ser 
evitado 20.Cg5!? teria sido crítica 20...Cc4∓ 21.Bxc4 Dxc4 
22.Dd4? E este lance perde material. Melhor era 22.exd6 Bxd6 
23.Ce4 Bxe4 24.Dxe4 Tac8∓ 22...Dxd4+ 23.Cxd4 dxe5 24.Cde2 
exf4 25.Cxf4 Tac8 26.Cfe2 Bf6 Um dos motivos da minha escolha 
é a parte técnica deste jogo. No xadrez, é importante saber ganhar 
as posições com vantagem decisiva (sobretudo as que requerem de 
certa técnica de finais) e o condutor das pretas realiza essa tarefa 



com destaque, explorando a diferencia de qualidade entre os seus 
bispos e os cavalos adversários  
 

 
 
27.Td1 h6 28.Txd8+ Txd8 29.Cd1 Td2 30.Te1 Txc2 31.Ce3 Ta2 
32.Cg4 Bd4+ 33.Rf1 h5 Obrigando à simplificação que segue 
34.Cxd4 Bxg2+ 35.Rg1 hxg4 36.Te2 O final de peças menores 
está perdido para as brancas, porém manter as torres não soluciona 
os problemas desse lado: 36.Te3 Bd5 37.Ce2 Bc4 38.Cd4 Td2 
39.Cc6 f5-+ Os peões livres das pretas são impossíveis de deter 
36...Txe2 37.Cxe2 Bd5 38.Cf4 Be4 39.Rf2 g5 A última fase do 
jogo: o avanço da grande maioria de peões preta na ala de rei. As 
brancas simplesmente estão sem defesa ante esse plano 40.Ch5 f5 
41.Cf6+ Rf7 42.Cd7 A passagem ao final de peões com 42.Cxe4 
fxe4 43.Re3 também não resolve: 43...Rf6 44.Rxe4 e5 45.Rd3 Rf5 
46.Re3 e4 47.Re2 Rf4-+] 42...Bb7 43.Re3 Re7 44.Cc5 Bc8 45.Rd4 
Rd6 46.Cd3 Bb7 47.Cc5 e5+ 48.Re3 Bc8 49.Cd3 Rd5 50.Cc5 f4+ 
51.Re2 e4 0-1 
 
 
 


