
Jogos Escolares em Cuiabá 

Fernanda  Rodrigues  e  Arthur  Chiari  dão 

todo o ouro a Minas Gerais 

Escreve o mestre internacional Luis Rodi 

Os  nervos  jogam  um  papel  importante  no  xadrez,  e  mais  nas  últimas  rodadas  onde  a 

importância  das  partidas  cresce  substancialmente.  Aqui  eles  jogaram  uma  má  passada  a 

representante  de  Rio  Grande  do  Sul,  Amanda  Fontella,  que  caiu  quase  sem  oferecer  luta 

contra  a mineira  Fernanda Rodrigues,  em  jogo que  se desenvolveu por espaço de  somente 

meia hora. Parabens Fernanda, campeã da categoria feminina! Ela fez 5 em 5, uma destacada 

atuação. 

Fontella,Amanda (1729) − Rodrigues,Fernanda (1866)  
Cuiabá − MT (5.1), 02.12.2012 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Bd3 d6 6.Cc3 Be7 7.0-0 
0-0 8.Be3 a6 9.a4 b6 10.De2 Bb7 Apesar de não registrar 
antecedentes nas bases de dados, esta posição concreta é 
altamente temática. As pretas empregam o esquema denominado 
"porco−espino" (se denomina desse jeito porque os peões d6 e e6 
são como as puas desse animal, apontando ao centro e cuidando 
as casas vitais), um sistema sólido, para jogar de contragolpe 
11.Tad1 Dc7 12.f4 Cbd7 13.Cb3 [13.f5!? e5 14.Cb3 Bc6=] 13...Cc5 
14.Cxc5 bxc5 15.Df3?! A dama fica exposta aqui (raios−X com o 
Bb7), um tema que a condutora das pretas vai explorar de forma 
imediata; 15.b3 é melhor ideia; a posição é aproximadamente 
equilibrada em continuações como 15...Tfd8 16.Bd2 d5 17.e5 Cd7= 
 

 



 
15...d5! 16.exd5?! Colaborativa. A linha de maior resistência é 
16.e5 d4 17.Dh3 g6³ 16...exd5 17.Cxd5? Já este lance resignado 
perde toda esperança de seguir a luta. Era única 17.Bf2 se bem que 
as pretas têm uma clara vantagem continuando com 17...Tae8∓ 
(entre outras); 17.Bd2? c4 18.Bf5 g6 19.Dg3 Dc5+ 20.Rh1 d4-+ 
17...Bxd5-+ As pretas têm agora peça a mais, e não se ve 
compensação por nenhum lado. Rodrigues arremata a luta de forma 
impecável 18.Dg3 Tfe8 19.Tfe1 c4 20.Be2 Bc5 21.Bxc5 Dxc5+ 
22.Rh1 Ce4 0-1 
 
Quase  ao mesmo  tempo, um  importante  resultado  se  registrou na mesa 2, on de  Israel de 

Medeiros, de Rio Grande do Norte, cimentou suas esperanças à medalha ao derrotar Anderson 

Castro e alcançar 4 unidades. Vinte minutos depois, outro resultado  importante: a vitória do 

carioca Luis Gomes (a revelação da prova masculina) sobre Daniel Meira levando as pretas lhe 

permite alcançar também 4 pontos. E poucos minutos depois, Matheus de Sousa se adicionou 

ao clube das 4 unidades, ao vencer Bruce Kenneth. De Medeiros, Gomes e De Sousa esperam 

agora o final do jogo entre Nemeth e Chiari e, no caso de se produzir uma vitória nessa partida, 

vão compartilhar a segunda colocação com quem resulte derrotado. 

A  quase  uma  hora  e  meia  de  começada  a  rodada,  a  categoria  masculina  também  tem 

campeão: é o mineiro Arthur Gontijo Chiari, que levando as pretas explorou as imprecisões no 

tratamento da Siciliana Grand Prix de Henrique Nemeth (Paraná) para vencer de forma isolada 

com 5 pontos sobre 5 possíveis. Parabens Arthur! 

Nemeth,Henrique (1924) − Chiari,Arthur Gontijo (2101)  
Cuiabá − MT (5.1), 02.12.2012 
 
1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.f4 g6 4.g3 Bg7 5.Bg2 Cc6 6.Cf3 e6 7.0-0 Cge7 
8.d3 0-0  
 

 



 
As brancas aplicaram a conhecida formação do Ataque Grand Prix, 
que pode se converter em uma muito agressiva arma no caso das 
pretas se descuidar. No entanto, o condutor das pretas empregou 
um flexível e popular dispositivo destinado a tomar conta das 
principais rupturas brancas 9.De1 Não muito usual. 9.Be3 é a 
principal continuação, onde uma linha popular é 9...Cd4 10.e5 Cef5 
11.Bf2 Cxf3+ 12.Dxf3 Cd4 13.Dd1 dxe5 14.fxe5 Bxe5 15.Ce4 com 
compensação (Rodriguez − Matsuura, São Paulo 2004, entre 
muitas outras) 9...Tb8 10.Df2 b6 11.Be3 d5! As pretas saíram bem 
da abertura, com peças ativas e tomando a iniciativa 12.exd5?! 
[12.Cd1!? merece atenção] 12...exd5 Como resultado da troca em 
d5 as pretas ganharam espaço mantendo a sua iniciativa, pelo qual 
a posição já é algo melhor para elas 13.d4 Cf5 14.Ce2?! [14.Tad1!? 
Na linha 14...Cxe3 15.Dxe3 cxd4 16.Cxd4 Bxd4 17.Txd4 Te8 18.Df2 
Cxd4 19.Dxd4 Bf5 20.Cxd5 as pretas estão melhores após 20...Te6 
porém as brancas contam com certa compensação pelas fraquezas 
nas casas negras do segundo lado] 14...Te8 15.Ce5  
 

 
 
15...Cb4! 16.Bd2 Cxc2-+ O ganho material termina de decidir a 
situação em favor das pretas 17.Cc6 As complicações que se 
iniciam com este lance vão favorecer às pretas; 17.Tac1 Cfxd4-+ 
17...Dd6 18.Cxb8 Cxa1 19.dxc5 Dxb8 20.Txa1 bxc5 21.Bxd5 
Dxb2 22.Td1 Ba6 23.Dxc5 Bxe2 24.Dc6 Tf8 25.Bc1 Db6+ 
26.Dxb6 axb6 Peça a mais para o segundo lado e nenhuma 
compensação pelo material para o primeiro jogador. O resto é 
simples 27.Td2 Bd4+ 28.Rh1 Be3 29.Txe2 Bxc1 30.Bb3 Ba3 
31.Td2 Bc5 32.Td7 Rg7 33.Rg2 h5 34.h3 Cd4 35.Bd5 Cf5 36.Bb3 



Cd6 37.g4 hxg4 38.hxg4 Te8 39.Rf3 Te3+ 40.Rg2 Te2+ 41.Rf3 
Tf2+ 0-1 
 
Nesta altura, somente restavam entre as partidas  importantes para o quadro de medalhas as 

mesas 2 e 3 femininas. Nelas, se produz a vitória de Vitoria Ramillo (São Paulo) sobre Marjana 

Da Silva e de  Isadora Braun  (Santa Catarina)  sobre Bruna Barroso. Ramillo, Braun e Fontella 

compartilham então a segunda colocação com 4 unidades. 

O último jogo em finalizar foi a vitória, em dramático apuro de tempo mútuo, de Paulo França 

Galvão (Roraima), levando as peças pretas, sobre José Fernandes Neto. 

Após a aplicação dos desempates, o quadro de medalhas é o seguinte: 

CATEGORIA MASCULINA 

OURO: Arthur Chiari (Minas Gerais) 

PRATA: Henrique Nemeth (Paraná) 

BRONZE: Luis Gomes (Rio de Janeiro) 

CATEGORIA FEMININA 

OURO: Fernanda Rodrigues (Minas Gerais) 

PRATA: Isadora Braun (Santa Catarina) 

BRONZE: Vitoria Ramillo (São Paulo) 

A prova  foi organizada pelo Comité Olímpico Brasileiro, com a colaboração da Confederação 

Brasileira de Xadrez  (CBX). O coordenador geral foi Jonair Pontes, o coordenador  local Pedro 

de  Oliveira.  O  coordenador  da  equipe  arbitral  foi  o  árbitro  internacional  Elcio  Mourão, 

secundado pelo árbitro  internacional Pedro Caetano, o árbitro regional Lindomar Tonini e os 

árbitros auxiliares Angelo Bento e Daniel Freitas, sendo responsabilidade de quem escreve as 

crônicas de cada rodada e o  trabalho de converter os  jogos disputados do papel ao  formato 

pgn (para ver no computador). 


