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  ABERTO DO BRASIL - RIO DE JANEIRO

Prezados companheiros:
       Foi em clima de muita expectativa que 
sugerimos uma parceria com a Convergência 
Fluminense, para a realização do Torneio Aberto do 
Brasil do Rio de Janeiro (Xadrez Brasil Open 2011).
          Eis que o tempo passou e o torneio está 
concretizado, fato que transformou a expectativa 
em imensa alegria. Fiquei muito gratificado pelos 
trabalhos empreendidos por estes guerreiros na 
preparação do evento. O nosso website Xadrez 
Brasil é feito com muita dedicação e, nesse sentido, 
procuramos parceiros para realizar eventos que 
tenham histórico de sucesso e seriedade e, 
encontramos na Convergência o perfil adequado 
aos nossos interesses e aspirações.
      Desejo a todos os companheiros que 
acreditaram nesse sonho e compareceram ao 
torneio, partidas muito interessantes. Ora vocês 
vão ganhar, ora vão ser superados pelos 
adversários, mas tudo faz parte dessa grande festa.
              Sugiro aos amigos a leitura diária do nosso 
website. Nele vocês encontrarão as notícias dos 
eventos enxadrísticos de todo o país, independente 
da importância, tradicionalidade ou outro fator. Aos 
que realizam torneios, convidamos a publicar 
matérias sobre o mesmo, antes, durante e após a 
conclusão dos trabalhos. Como sempre gostamos 
de dizer: “o povo quer saber”.
            O website Xadrez Brasil é um projeto 
gratuito que pretende valorizar o esforço e a 
dedicação de jogadores, árbitros, organizadores, 
pais, treinadores e todos os demais participantes da 
grande cadeia do saber e entretenimento que é o 
jogo de xadrez. Acreditamos que essa divulgação 
fortalece o esporte e dá maior visibilidade à nossa 
brincadeira.
          A forma mais fácil de você nos dizer que 
acredita no êxito do projeto é acessar. Todos os dias 
abro o contador de acessos para sentir o que vem 
do outro lado da rede mundial de computadores. 
Olho de onde vem os acessos, os melhores (e os 
piores) dias do website e, a partir dos números, fico 
mais motivado para todos os dias buscar 
atualizações úteis à comunidade enxadrística 
nacional. 
       Nossa jornada conta com um rol muito grande 
de amigos e parceiros. Há vários organizadores do 
Brasil que, frequentemente, nos mandam notícias 
dos mais longínquos rincões desse imenso país. 
Sem parcerias, o Xadrez Brasil não seria o que é 
hoje: um instrumento democrático e importante 
para o xadrez brasileiro. Então, para nos deixar 
sempre feliz, continue acessando, pois o nosso 
sucesso depende da sua visita.

Francisco Ari Maia Júnior - Xadrez Brasil

SEMIFINAIS DO BRASILEIRO DEFINIDAS

 
       A etapa semifinal do Campeonato Brasileiro de 
Xadrez divide o país em dois grupos: A Semifinal 1 
corresponde às regiões Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste e oferece 4 vagas na grande final, 
enquanto a Semifinal 2 abrange o Norte e Nordeste 
e classifica dois jogadores.
       Os eventos já têm organizadores definidos: A 
semifinal 1 será executada em Brasília/DF, pela 
Federação Brasiliense de Xadrez, em parceria com 
o website Xadrez Brasil e oferece 10 mil Reais em 
prêmios. A Semifinal 2 acontecerá em Belém/PA e 
tem como organizador a Federação Paraense de 
Xadrez. As datas serão 29, 30 e 31 de outubro e 1º 
de novembro.

AEEC: EXEMPLO DE LUTA NO CEARÁ

       A Associação dos Enxadristas do Estado do 
Ceará (AEEC) nasceu em 1999 como um 
contraponto de xadrez popular no estado, mas se 
tornou, nos últimos anos, na entidade mais 
importante das terras alencarinas.
       Na gestão que terminou o mandato em 2010, a 
AEEC fez oposição decisiva à diretoria da 
Federação Cearense de Xadrez e não só apontou 
as falhas, como mostrou os caminhos para 
melhorar o xadrez cearense.
       Enquanto a AEEC fazia torneios de xadrez 
rápido com a participação sempre superior à 130 
jogadores,a FCX fazia torneios com números bem 
inferiores, na casa de poucas dezenas (entre 10 e 
30 jogadores). Os torneios CBX/FIDE da FCX 
atraíam de 15 a 25  jogadores. A AEEC fez um único 
torneio pensado em 2010, o Aberto do Brasil de 
Fortaleza, que reuniu 104 jogadores e foi o segundo 
maior Aberto do Brasil de 2010, com a presença de 
vários titulados da FIDE.
       Em razão dessa esmagadora diferença em 
favor da AEEC, os enxadristas perceberam que 
algo precisava mudar e foi o que aconteceu. Na 
última eleição, a chapa encabeçada por Nailton 
Marques, Diretor de Políticas de Inclusão da AEEC 
venceu a eleição.
       No momento, temos notícia que o trabalho de 
reconstrução está sendo muito penoso, em razão 
da utilização da estratégia de “terra arrasada”, 
empreendida pelo antecessor. Mas eventos 
importantes já começam a surgir no cenário local, 
como o Circuito Inelsa - Xadrez Brasil, que conta 
com o apoio do nosso website. Além disso, os 
estatutos estão sendo reformulados para a 
implantação das eleições diretas para a próxima 
diretoria, grande bandeira encabeçada pela AEEC: 
“Diretas, já - o enxadrista quer votar”.

NOSSOS WEBSITES E BLOGS:

Abaixo, uma lista de alguns dos links que 
estão no nosso website e que acessamos 
periodicamente:

1. Clube de Xadrez Online: Fala-se que esse 
website é a rede Globo do xadrez brasileiro, mas, é 
bom que se diga, o conteúdo de xadrez é muito 
melhor do que a Globo pode oferecer à comunidade 
. http://www.clubedexadrezonline.com.br/ 

2. AEEC: website da Associação dos Enxadristas do 
Estado do Ceará. Esse eu recomendo, 
naturalmente, porque sou eu que faço (risos). 
Contém as notícias do xadrez cearense.
 http://www.aeecxadrez.com.br

3. Mayacowsky: o Blog do Eduardo Maia 
apresenta, além de uma crítica contundente à 
gestão da FEXERJ, todas as realizações da 
Convergência Fluminense, com uma atualização 
muito interessante.
http://maiakowsky.blogspot.com/

4. Reino de Caíssa: Esse é o blog do jornalista 
Fernando Mello. Tem uma característica 
interessante: apesar de falar de xadrez, seu foco 
não é o jogo e sim as pessoas envolvidas no jogo. 
Vale a pena conferir.
http://www.reinodecaissa.blogspot.com/

5. Blog do André Reis: interessantes matérias 
sempre aparecem no blog do professor André Reis, 
sempre atento às novidades do Brasil e do Mundo.
http://blogdoandrereiss.blogspot.com/

6. Vida em Miniatura: Esse blog tem uma excelente 
atualização e uma boa estrutura visual. Traz sempre 
entrevistas com personagens do xadrez brasileiro e, 
eventualmente, de fora do Brasil. O seu foco de 
atuação está no Sul e Sudeste do país.
http://www.vidaemminiatura.com/

6. Xadrez Diário: editado pelo GM Darcy Lima, 
muito bem construído em linguagem moderna (em 
joomla!) e com rico conteúdo, o surgimento do 
Xadrez Diário veio como a grande novidade da mídia 
enxadrística nacional de 2011.
http://www.xadrezdiario.com/

7. Blog Mourão Chess: Blog de um dos mais 
competentes árbitros da atualidade no xadrez 
nacional, AI Élcio Mourão.  Muito bonito 
visualmente. Vale a pena conferir.
http://www.mouraochess.blogspot.com/

Enviem-nos um email, com o título 
“promoção website Xadrez Brasil” com 
críticas, elogios, reclamações e/ou 
sugestões ao nosso website, durante a 
realização do Aberto do Brasil do Rio de 
Janeiro e concorra a um exemplar do 
Anuário Enxadrístico do Ceará, citado 
anter iormente.  O vencedor será 
anunciado durante a cerimônia de 
encerramento do torneio.
O endereço é:

 arimaiajunior@yahoo.com.br

60 ANOS DEPOIS...
As partidas abaixo, foram jogadas por 
jogadores do Rio de Janeiro, por ocasião 
da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 
Xadrez de 1951. Ao final do Aberto do Rio 
de Janeiro, elas terão exatamente 60 anos.

(97) Mangini (RJ),José Thiago - Siqueira 
(CE),Aloísio [C41] Campeonato Brasileiro 
de 1951 Fortaleza (11.7), 17.07.1951
 1.e4 d6 2.d4 ¤d7 3.¤f3 e5 4.¥c4 exd4 5.£xd4 
¤gf6 6.¤c3 c6 7.¥f4 ¤b6 8.¥b3 ¥e6 9.0–0–0 c5 
10.£e3 c4 11.¥a4+ ¤xa4 12.¤xa4 £a5 13.¤c3 b5 
14.a3 b4 15.axb4 £a1+ 16.¤b1 ¥e7 17.¦he1 0–0 
18.£a3 £xa3 19.bxa3 ¦fd8 20.¤d4 ¥d7 21.¤c3 a6 
22.h3 h6 23.g4 ¦ac8 24.f3 ¥f8 25.h4 g6 26.g5 ¤h5 
27.¥h2 hxg5 28.hxg5 ¤g7 29.¤d5 ¤e6 30.¤f6+ 
¢g7 31.¤xe6+ ¥xe6 32.¥g1 ¥e7 33.¥d4 1–0

(93) De Souza Mendes (RJ),João - De Freitas 
(SP),Márcio Elisio [A55] Campeonato 
Brasileiro de 1951 Fortaleza (11.8), 
17.07.1951
 1.¤f3 ¤f6 2.d4 d6 3.g3 ¤bd7 4.¥g2 e5 5.0–0 ¥e7 
6.c4 0–0 7.¤c3 c6 8.b3 ¦e8 9.e4 exd4 10.¤xd4 ¤c5 
11.h3 ¥f8 12.£c2 a5 13.¥e3 £e7 14.¦fe1 g6 
15.¦ad1 ¤h5 16.g4 ¤g7 17.f4 ¤ge6 18.¤de2 f6 
19.¥f2 £g7 20.¥g3 ¤d8 21.¢h2 ¤f7 22.¤d4 ¤e6 
23.¤de2 ¤c5 24.¤d4 ¤e6 25.¤de2 ¤c5 26.¤d4 
½–½
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O BRASIL MAL DIVIDIDO

     De acordo com dados da própria Confede-
ração Brasileira de Xadrez (CBX), o número de 
enxadristas tem crescido significativamente, nos 
últimos anos. Em 2005, 1548 jogadores eram 
filiados à entidade. cinco anos depois, esse 
número cresceu para 2895!
       Em contraposição a esse crescimento, o 
movimento enxadrístico nacional passa, porém, 
por realidades antagônicas: enquanto parte do 
país tem conseguido crescimento vertiginoso, 
alguns estados sequer têm diretoria de 
Federação.  
       Alguns estados, onde poderia citar Mato 
Grosso do Sul e Amapá estão se reestruturando e, 
em breve, deverão voltar com força total ao 
movimento nacional. Vale ressaltar que o Amapá 
apresentou uma situação incômoda em 2010: 
nenhum filiado à CBX. Outros como Alagoas e 
Tocantins, com diretorias estruturadas e atuando, 
tem realizado um bom trabalho de recuperação. 
Em termos numéricos, Tocantins tinha dois 
enxadristas filiados à CBX em 2005 e em 2010, 
esse número pulou para 36. Claro que em alguns 
estados 36 é um número irrisório, mas não há 
como negar que o estado está dando o seu salto 
de qualidade. Alagoas teve apenas 12 enxadristas 
na CBX em 2010, mas o trabalho de 2011 já inclui 
muitas filiações, a realização de um IRT e de um 
Aberto do Brasil.
       Rondônia, Acre e Mato Grosso ainda não 
apresentaram números que indiquem algum 
progresso. 
       Dos 10 estados mais populosos em relação 
ao xadrez oficial CBX, apenas um da região Norte 
(Amazonas) e um do Nordeste (Ceará), aparecem 
na lista, muito mais motivado pela realização de 
Abertos do Brasil, do que pelo trabalho rotineiro 
que se vem implementando.
       Ou seja, o xadrez tem crescido no país, é bem 
verdade, assim como é realidade o surgimento de 
novos centros, mas a desigualdade geográfica 
ainda é muito grande. O novo xadrez brasileiro vai 
ter que encarar de frente esse desafio: promover o 
crescimento e o espalhamento da nossa arte por 
todos os lugares desse imenso país. A 
democracia é uma necessidade do movimento 
enxadrístico, nosso esporte não vive bem sem 
ela, apenas sobrevive.
       Essa tarefa, a da democratização geográfica, 
não é da CBX, mas de toda a comunidade 
enxadrística, principalmente dos moradores dos 
centros enxadrísticos menos populosos. Há que 
se reestruturar as Federações que se perderam 
no tempo e no espaço. O Movimento enxadrístico 
forte passa pela estruturação legal e pela 
legitimação das entidades.
       Convido aos companheiros dos estados que 
não tem Federação, mas que realizam torneios, a 
nos avisar desses eventos. Divulgar os torneios 
será a nossa contribuição.  

ABERTO DO BRASIL - XADREZ 

POTIGUAR

       Entre os dias 19 e 21 de agosto de 2011, 
acontecerá em Natal/RN o Torneio Aberto do 
Brasil - Xadrez Potiguar. O evento, organizado 
pelo website homônimo, distribuirá R$ 
4.000,00 em premiação, além de classificar um 
jogador para a fase semifinal do Brasileiro e 
para a etapa de Natal do Circuito Internacional 
da CBX. Serão jogadas 6 rodadas pelo sistema 
suíço de emparceiramento. Devido à 
proximidade com o pessoal da "Confederação 
do Equador" (RN, PE, PB, CE) há boa 
expectativa de público para esse evento. O 
organizador, Máximo Igor, aguarda o seu 
contato para mais informações, pelo email 
contato@xadrezpotiguar.com.br ou por 
telefone: (84) 3086 53 31 ou (84) 8725 62 32 ou 
ainda (84) 9921 40 27.

ABERTO DO BRASIL - CENTENÁRIO DE 

JUAZEIRO DO NORTE/CE

       O Clube Juazeirense de Xadrez, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e a 
Secretaria de Esportes do município realizará um 
grande evento enxadrístico no período de 21 a 24 
de julho deste ano. O torneio Aberto do Brasil 
Centenário de Juazeiro do Norte é válido para rating 
CBX e FIDE, sendo aberto à participação de 
qualquer enxadrista em dia com a anuidade 2011 
junto a Confederação Brasileira de Xadrez. O 
certame também selecionará o melhor jogador para 
as semifinais do Campeonato Brasileiro de Xadrez. 
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 
e-mail torneiodocentenario@xadrezjuazeiro.com. 
Serão distribuídos R$ 4.450,00 em dinheiro além de 
troféus e medalhas entre os melhores colocados 
em diversas categorias. Outras informações podem 
ser obtidas no site oficial do torneio em 
www.xadrezjuazeiro.com ou pelo telefone (88) 
9699-4128 com Roberto Oliveira. 

ABERTO DO BRASIL JATAÍ/GO

       Nos dias 29, 30 e 31 de julho, acontecerá 
na cidade de Jataí/GO o Aberto do Brasil, com 
premiação total de R$ 5.000,00, pela primeira 
vez no interior goiano. Valerá uma vaga para a 
Semi Final do Brasileiro Absoluto, além de 
rating CBX e FIDE. Para obeterem maiores 
i n f o r m a ç õ e s  c o n s u l t e  o  B L O G  
http://xadrezjatai.blogspot.com .

WORLD YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 

2011 - Caldas Novas/GO

       O GM Darcy Lima novamente marca um gol 
de placa ao conseguir realizar no Brasil o Mundial 
de Xadrez da Junventude, em Caldas Novas/GO, 
entre os dias 17 e 27 de novembro de 2011.
       O evento apontará os campeões mundiais 
nas categorias sub 8, 10, 12, 14, 16 e 18, 
masculino e feminino.
       O local do evento é agradabilíssimo e, além 
dos enxadristas, quem for só acompanhar os 
jogadores vai gostar também de ter ido. 
       As inscrições vão só até 25 de setembro. Para 
os brasileiros que estão acostumados a fazerem 
inscrição de torneios em cima da hora, é bom ficar 
atento pra não ficar fora da festa. 
       Maiores informações podem ser acessadas 
p e l o  w e b s i t e  d o  t o r n e i o :  h t t p / / :  
www.wycc2011.com. 

ANUÁRIO ENXADRÍSTICO DO CEARÁ

       Convido os amigos a conhecerem o 
nosso mais novo projeto,  Anuár io 
Enxadrístico do Ceará. O livro tem 330 
páginas e reúne as partidas jogadas no 
estado do Ceará por quem passou por lá em 
2010, além das partidas jogadas por 
cearenses, em missão fora do estado. Foram 
agrupadas 1056 partidas, jogadas por 281 
jogadores. O trabalho é o maior resgate da 
história do xadrez cearense já realizado. No 
nosso website tem um link para quem quiser 
adquirir o livro. A nossa pretensão é que o 
projeto dure vários anos e contribua com a 
preservação de nossa memória enxadrística.

CAMPEONATO PARAIBANO

       Sob a direção do jornalista Fernando 
Mello, ocorre entre os dias 5 e 7 de agosto o III 
Campeonato Paraibano Absoluto. O torneio é 
aberto à participação de qualquer enxadrista 
do país, mas o melhor paraibano recebe o 
título de Campeão Paraibano 2011 e ganha 
uma vaga na semifinal do Brasileiro. Serão 6 
r o d a d a s  p e l o  s i s t e m a  s u í ç o  d e  
emparceiramento. A arbitragem estará aos 
cuidados do AF Igor Máximo Macedo, 
auxiliado pelos AR Klebber Dias e Ivanilson 
Pereira. O torneio acontecerá no Litoral hotel, 
onde também se encontra as melhores 
condições de hospedagem. Maiores 
informações, basta passar um email para o 
Fernando Mello: .reinodecaissa@gmail.com

OS CONVERGENTES E DIVERGENTES

       O Movimento Convergência no Rio de 
Janeiro faz, há algum tempo, uma proposta 
alternativa de trabalho em que o contraponto é o 
que ora é desenvolvido pela Federação de 
Xadrez do Rio de Janeiro (Fexerj). Os números 
não mentem e mostram uma grande discrepância 
entre os grupos, em favor da Convergência.
       Em Minas Gerais, a Federação enfrenta forte 
oposição de grupos antagônicos de diferentes 
matizes.
       No Ceará, a Associação dos Enxadristas do 
Estado do Ceará teve que lutar muito para retirar 
do poder um presidente que já se perpetuava no 
poder há vários anos.
       Em Pernambuco, o grupo encabeçado pelo 
MI Marco Asfora conseguiu vencer a eleição da 
Federação e emplacar Byron Queiroz no poder, 
em contraposição a uma diretoria dividida com 
imagem desgastada. 
       Em vários outros lugares do país o 
movimento enxadrístico está rachado, ora com 
uma tendência de permanência do grupo que 
está no poder, ora com potencial de mudança.
       Sem entrar no mérito de quem tem ou não 
tem razão, o fato é que a existência de grupos no 
xadrez não é um fato político isolado, posto que a 
divergência faz parte da política. O problema é 
que em várias situações as brigas começam 
porque os grupos que se encontram no poder 
resolvem tomá-lo para si e consequentemente 
usam as entidades para os interesses pessoais 
ou “grupais”.
       Nós somos um esporte com poucos adeptos, 
em relação a outros esportes de massa e as 
brigas internas contribuem para minar ainda mais 
o esporte. É com uma frequência alarmante que 
vemos um grupo procurando fazer um evento e 
um outro, sorrateiramente, tentando minar o 
trabalho em construção. Até patrocinadores já se 
afastaram em razão das lutas internas.
       O que fazer, então, nesse cenário? Acredito 
que entre as mudanças que o Brasil precisa, uma 
delas é a implantação das eleições diretas para 
as diretorias das federações. Somente os 
enxadristas votando naqueles que comandarão o 
destino do xadrez, as coisas tomarão outro rumo. 
       Os grupos só permanecem estáticos porque 
conseguem uma boa base de clubes aliados para 
garantir a permanência e procuram desfiliar ou 
neutralizar os clubes divergentes. Aí vencem uma 
eleição atrás da outra e o outro grupo não 
consegue dar o combate efetivo.
       Aliás, para não se achar que as Diretas 
constituem obra do discurso, é bom que se diga 
que no Ceará e em Brasília os estatutos estão 
sendo modificados para implantar já no próximo 
pleito as eleições diretas para a Diretoria da FCX 
e FBX. Então, dito isso, conclamo os 
convergentes e divergentes a se unirem em torno 
dessa bandeira: Diretas já.
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