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EDITORIAL FESMAX

Grande eventos marcam são esperados neste 

ano em Mato Grosso do Sul. A maior 

expectativa é sem dúvida o Super-Circuito 

Estadual de Xadrez, que chega com força 

total, e confirmadíssimo para 7 fortes etapas!

 

Campo Grande (2), Naviraí, Três Lagoas, 

Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã 

Não poderia ser melhor, - e tem tudo para ser 

um grande sucesso nos próximos anos.

 

Aliás são poucas as  federações no Brasil que 

possuem dois Circuitos Estadual tão bem 

estruturados como o nosso Circuito Estadual 

Absoluto e o Circuito Estadual Escolar. 

 

A FESMAX possui hoje um calendário com data 

muito bem definidas, sendo o "ponto de honra" 

da nossa diretoria, entregar eventos pontais, e 

bons projetos, para todos os enxadristas.

 

Convidamos também, todos os enxadristas a 

conhecerem o nosso novo e exclusivo SITE da 

FESMAX, e passarem a  utilizar os seus recursos 

que vão facilitar demais as inscrições e as 

informações gerais.

 

 

Para isso basta acessar: www.fesmax.org, 

estando disponíveis informações importantes 

como o calendários, notícias, fotos, download 

da FESMAXNEWS, clubes, rating escolar e muito 

mais! 

 

Estamos inserindo também a localização da 

FESMAX no Google, e criamos um novo e-mail 

de contato, o contato.fesmax@gmail.com, 

mandem as suas sugestões e críticas para a 

gente avaliar.

 

Em breve estará entrando em funcionamento o 

novo sistemas de pagamento da FESMAX por 

boletos bancários, e também o botão de atalho 

para o pagamento da anuidade CBX.

 

Contamos com a sua participação na I Etapa 

do Circuito Estadual 2019 Clássico e Blitz, 

válido para Rating FIDE (uma solicitação 

atendida de nossos enxadristas), que vai 

acontecer no Clube Estoril, dia 29 à 31 de 

março com a participação especial do GM 

Neuris Delgado. 

 

Vamos celebrar juntos a grande festa do nosso 

esporte! 

 



CAMPEÃO BRASILEIRO DE XADREZ
A FESMAXNEWS ENTREVISTA O NOVO CAMPEÃO 

BRASILEIRO DE XADREZ - ROBERTO MOLINA

DEPOIS DE 45 ANOS, MINAS 
GERAIS VOLTOU A TER UM 
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 
XADREZ: ROBERTO JÚNIOR BRITO 
MOLINA, 33 ANOS, MESTRE 
INTERNACIONAL DE XADREZ, QUE 
SOUBE ADICIONAR UMA PITADA 
DE MOTIVAÇÃO EXTRA A SUA 
VITORIOSA CAMPANHA... 
 
 
 



"E os efeitos psicológicos 

foram exatamente 

inversos no meu oponente, 

ao menos foi assim que 

enxerguei."

FN - HÁ MUITOS ANOS UM MI ( E UM MINEIRO) 

NÃO VENCE UM CAMPEONATO BRASILEIRO DE 

XADREZ, QUAL O SENTIMENTO DE SE TORNAR 

CAMPEÃO? 

Bem, os favoritos eram Fier e Krikor. Assim eu 

realizei um sonho que me pegou de surpresa, 

pois não esperava que fosse exatamente neste 

ano...

 

FN - ESTE MODELO DE COMPETIÇÃO TE 

AGRADA? 

Em parte sim, em parte não.

A parte que me agrada é a emoção que é gerada 

no torneio e toda a adrenalina em cada 

momento decisivo parece que dobra, já que 

diferente de um torneio normal onde você não 

será eliminado, neste sistema um decisão 

equivocada te coloca pra fora na hora.

A parte que não me agrada é que até onde eu 

sei, impossibilita normas e ainda dependendo do 

chaveamento, pode ser que algum jogador seja 

‘’prejudicado’’.

 

FN - COMO FOI A DISPUTA DA FINAL, E COMO VC 

SE PREPAROU PARA AS PARTIDAS? 

A disputa da Final com o Krikor, foi a situação 

mais emocionante da minha vida, onde tive 

baixos e altos e tive que controlar todos os tipos 

de sentimentos que surgiram na minha cabeça.

A preparação foi analisar muito cada 

possibilidade que poderia ocorrer e tentar 
encontrar uma resposta adequada em relação ao 

que eu buscava exatamente naquela partida.

 

 

 

 

FN - QUAL A AVALIAÇÃO QUE VOCÊ FEZ DO 

DESEMPENHO DO SEU ADVERSÁRIO NA 

DISPUTA? HOUVE UMA QUEBRA PSICOLÓGICA 

EM ALGUM MOMENTO? 

Na Final, começamos de maneira sólida e sem 

muitos riscos, algo que é normal para o 

momento de tensão do torneio, mas logo na 

segunda partida, joguei uma das piores partidas 

minhas, pelo menos dos últimos 6 meses, daí já 

me coloquei numa situação complicada de 

graça, e com isto tive que mudar muito minha 

mentalidade e estratégia na reta final, e seria 

necessário para a reviravolta me arriscar muito 

mais e foi isto que o fiz, tanto que quase perdi a 

terceira partida por conta de riscos exagerados 

que corri. Mas quando ganhei a quarta partida 

de negras, ali eu senti que o jogo psicológico 

havia virado drasticamente em meu favor, daí, eu 

só precisava não me perder na euforia. E os 

efeitos psicológicos foram exatamente inversos 

no meu oponente, ao menos assim enxerguei.
 

 



Após esse lance Molina amplia a sua vantagem para +2 sobre o GM Krikor Mekhitarian e 
ficou mais próximo do seu valioso título nacional.

FN - COMO É VIVER DO XADREZ NO BRASIL 

HOJE? 

É uma luta diária, pois nosso esporte ainda não é 

nem de perto valorizado como deveria e 

praticamente temos que ser Jogador + Treinador 
se decidirmos seguir em frente.

E pra piorar temos uma péssima gestão da parte 

decisiva da CBX, que além de tomar uma série 

de decisões sem critério, a meu ver ela não 

representa a maioria dos enxadristas, e na minha 

opinião se o Brasil quiser de fato crescer de 

verdade no Xadrez, teria que ter urgente uma 

mudança no comando da CBX, pelo menos de 

uma certa pessoa ao qual nem prefiro citar o 

nome, já que esta pessoa não está agradando 

nem os profissionais nem os amadores. 

Consegue-se desagradar todos os níveis, é difícil 
até acreditar como se consegue tal façanha!

 

FN - PARA TODOS OS ENXADRISTAS, VOCÊ 

OBTEVE A SUA DESFORRA IMPORTANTE 

CONTRA O PRESIDENTE DA CBX COM ESTE 

TÍTULO, QUAL A SUA OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 

ESTE ASSUNTO? 

Primeiramente não podemos deixar injustiças 

acontecerem e mesmo que não seja algo 

diretamente ligado a nós mesmos, nós devemos 

lutar com a faca nos dentes pelo que é correto, 

defendendo a ética e a moral sempre, pois são 

valores que acredito muito.

 

 

 

 

E toda a manobra duvidosa que tentaram fazer 
comigo, desde a SF do Brasileiro, eu não abaixei 
a cabeça e ao contrário, fiquei com mais vontade 

ainda de jogar a Final do Brasileiro e fazer um 

ótimo torneio (não esperava ganhar, mas entrei 
pensando em passar fase à fase).

Outra coisa que acho importante é que devemos 

confiar na justiça de Deus e dos homens, que se 

algo falha na justiça dos homens, na de Deus 

com certeza não falhará. E todas as 

arbitrariedades praticadas mais cedo ou mais 

tarde cairão com juros e também acho que a 

terei um ótimo ressarcimento na justiça por todo 

o stress que tive antes dos torneios.

Enfim, acho que foi a melhor resposta que 

poderia dar a quem tentou me prejudicar e 

espero que sirva de exemplo a outros que se 

sintam prejudicados pela atual gestão da CBX, 

que por sinal na minha opinião faz em muitas 

coisas um desserviço ao xadrez nacional, 
principalmente nas decisões mais críticas. No 

mais é isto, e só tenho a agradecer a Deus, minha 

família e amigos. Por toda a torcida e apoio que 

recebi nas disputas dentro e fora das 64 casas!

 

FN - Molina, a FESMAXNEWS agradece pela sua 

participação! Obrigado e sucesso pra vocês!
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Coordenação: Clube Sul-Mato-Grossense de Xadrez 

Presidente: Matheus Garcett
 

 

Apertem os cintos! O circuito estadual escolar do MS vai decolar neste 

ano para mais 6 etapas, em um ano que promete uma sequência de 

eventos empolgantes para nosso jovens enxadristas! 

 

Está confirmada a etapa inicial no Colégio Visconde de Cairu, 

Vejamos como ficou, provisoriamente, o calendário escolar da FESMAX 

para 2019.

 

ETAPAS PREVISTAS:

 

1a.  Escola Visconde de Cairu / maio
2a. Escola Paulo Freire / junho 

3a. Escola Adventista CAJE / agosto
4a. Etapa Ponta Porã / setembro
5a. Etapa Naviraí / outubro 

6a. Escola MACE /novembro
 

 

CIRCUITO ESCOLAR 2019



 



 
O PROJETO ATOS DE AMOR 

COMPLETA O SEU PRIMEIRO ANO!
 

                          

O projeto "Atos de Amor" para os órfãos 

da casa de assistência teve início em 

março de 2018, com a participação de 

cerca de 6 garotos para a iniciação de 

xadrez na Academia Chess and Kids. 

Cerca de um ano depois já temos as 

primeiras "ferinhas" despontando nos 

torneios. "Eles adoram o curso, chegam 

cedo, animados, e estão fazendo um 

ótimo  curso, aprendendo muito rápido, 

mostrando amor pelo esporte" diz 

Matheus Garcett, professor do projeto, Os 

alunos Raykan e Brayan são os que mais 

têm se destacado, não perdem nenhum 

torneio da federação, onde gozam de 

isenção total para os eventos disputados. 

Raykan, para se ter uma ideia, saiu Vice-

Campeão Estadual Sub-12 em 2018, e o 

Brayan chegou em terceiro, mas estão 

crescendo de nível bem rápido!

 

 

 

 

 

 

 

 

 "A presença dos órfãos mudou o nosso dia-

a-dia aqui na Academia tornando todos 

mais felizes, isso porque passamos a nos 

sentir também mais úteis com essas ações 

sociais, salientou o proprietário da Chess 

and Kids, Ricardo M. Duailibi.

"Não é mais do que obrigação a Chess and 

Kids, ou qualquer outra empresa apoiar um 

projeto tão bonito como esse, que nos foi 

apresentado pelo Dr. Laudson Martinez, e 

partiu do pessoal lá da Igreja Ministério 

Atos da Justiça. Futuramente nossa ideia é 

ampliar o projeto também para o curso de 

robótica! Percebi que as crianças adoraram 

o xadrez, e nossa equipe vestiu a camisa, 

porque é algo realmente maravilhoso 

poder somar alguma coisas a vida destes 

meninos", 

 



 
GM NEURIS DELGADO VISITA O 

PROJETO ATOS DE AMOR
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Orgulho de ser 
Sul-Mato-Grossense! 



Circuito Desafio Blitz 2019 do Clube 64  

O Circuito Desafio Blitz já começa a colocar uma boa dose 
de querosene nos tabuleiros! E o enxadrista representante 
do CSX - Matheus Garcett, pelo menos por enquanto, está 
levando a melhor, com um resultado impecável nas três 
rodadas já realizadas. As lutas intelectuais travadas nos 
tabuleiros prometem emoções extras, pois se 
considerados os descartes, o veterano enxadrista Ricardo 
M. Duailibi se aproxima perigosamente do título, apesar do 
"tropeço da primeira etapa. Outro enxadrista que deve dar 
muito trabalho é Edivaldo Sá, com seu jogo experiente e 
maduro, mas ainda fora de formar depois de alguns anos 
em suas inscursão militar pela Amazônia, vem se juntar ao 
primerio grupo e brigar pelo título dessa temporada, - 
apesar de uma desastrosa última etapa. 
 

É, parece mesmo que os jogadores mais experientes estão 
no limite dos tropeços, fato que, se repetidos devem tirar os 
primeiros concorrentes da briga pelo título! Outros nomes 
também devem dar trabalho: Loester e seu jogo superlativo 
de ataque, Paulo José, Rubens Gazineu, ainda meu fora de 
ritmo, o tradicional e combativo Hudson Cunha e agora, 
quem diria, temos um novo (mais) "infant terrible do xadrez 
Sul-Mato-Grossense,  Eric Shikasho, em uma ascensão 
espantosa! Todos os incredientes estão postos à mesa para 
mais um eletrizando duelo entre três geração... Quem vai 
levar? Mileniuns, Geração X ou  
 





 



 



 



 



 



 



 



 

 Danny Dávalos Responde

 
Caso n. 1:  Danny, meu caro, se o meu adversário numa partida classica chega 45 minutos 
atrasado de brancas, eu estou de pretas, e cheguei logo na sequência, como o arbitro deve 
proceder?
 
O regulamento do torneio tem que prever o horário default, se não estiver escrito, é igual a 0.    
Ou seja, no regulamento deve constar o tempo máximo permitido para atraso, e passando esse 
prazo, será decretado o w.o. Na situação acima, supondo que o tempo de atraso era de uma 
hora, então não deu w.o., ainda. Agora vamos resolver, supondo algumas coisas, não descritas 
na pergunta. Ao iniciar o torneio, é marcado o horário real de início pelo relógio do árbitro. Os 
relógios das negras são acionados. Se o adversário chegou primeiro, com 45 min. de atraso, 
esse tempo já está descontado do relógio dele. Ele chega, ele tem que fazer um movimento 
(brancas - primeiro lance) e acionar o relógio. Se o outro jogador (de negras) chegar depois, é só 
responder o lance e acionar o relógio. Segue a partida normal. Agora, o árbitro não acionou o 
relógio das negras no horário inicial, ou, não tinha relógio na mesa. Aí o árbitro vai ver quanto 
tempo decorreu desde o início, fazer a conta pra ver quanto tempo falta para terminar a rodada, e 
colocar esse tempo para as brancas. As negras com o tempo total ainda, até aquele momento. 
Atenção! o árbitro pode decidir de outra forma, por exemplo, dividindo o tempo restante para 
ambos jogadores e colocar no relógio. É uma prerrogativa, usando sempre do bom senso para 
manter o equilíbrio das partidas.
 
 

NESTA NOVA COLUNA O AF. DANNY DÁVALLOS RESPONDE AS 

MAIORES QUESTÕES DA ARBITRAGEM



 
Caso n. 2:  Danny, se o meu adversário numa partida clássica para de anotar os lances quando entra 
no blitz, eu posso parar o relógio sozinho? quando posso parar o relógio em todos os casos?
 
Para qual razão ou por qual motivo pararia o relógio? o jogador que não recebe ao menos 30 seg de 
acréscimos por lance, e tem menos de 5 min. no seu tempo total, pode parar de anotar, só que ao 
final da partida deve atualizar sua planilha. Não precisa comunicar ao árbitro. Pode parar o relógio 
para comunicar um lance ilegal, solicitar empate por repetição de lances ou a regra dos 50 lances, 
para solicitar uma peça (promoção), para acusar queda de seta, uma irregularidade. Ou seja, 
reclamações válidas. Não pode parar o relógio para pedir empate ao adversário, ou só porque o 
adversário deixou de anotar por estar no apuro de tempo (sem acréscimos).
 
3- Se eu promovo e vou pegar a dama, coloco ela no tabuleiro mas não solto pois vejo que ia afogar o 
rei, posso devolver e pegar outra peça?
 
Pode. Enquanto a peça escolhida não tocar o tabuleiro, ela está fora do jogo. Fora do jogo posso 
pegar em quantas peças quiser até escolher a que eu quero. A regra peça tocada, peça jogada não 
vale fora do tabuleiro. Agora, Atenção! não faça promoção usando as duas mãos. É lance ilegal. 
Também não pode deixar o peão na casa de promoção e acionar o relógio, para depois procurar a 
peça para substituir o peão, também é lance ilegal.
 
4- Se estou jogando e, em um lance crucial meu adversário fez um lance impossivel, eu não vi... dois 
lances depois descobrimos que ele tem dois bispos de casa branca (!), é possível voltar atrás?
 
Esta pergunta é muito interessante. Muita discussão em casos parecidos, nos grupos de árbitros 
internacionais. A FIDE recomenda (extra-oficial) que se declare tablas a partida. O árbitro pode decidir 
de outra forma. A questão é que só pode voltar um lance ilegal (atenção, pode voltar lances  (não 
ilegais) se tiver percebido um ilegal muito tempo atrás e for xadrez anotado). Se, voltando um lance 
ainda tiver algo ilegal (dois reis em xeque, bispos em casas iguais, etc.) não há como determinar a 
casa correta, e se tiver anotação, como vai penalizar? É complexo e exigiria um capítulo à parte, com 
exemplos e decisões, e mesmo assim não há consenso entre os árbitros. Eu, declararia empate. Há 
outras situações específicas que parecem essa (o árbitro chegar e perceber dois reis em xeque ou 
dois bispos da mesma cor, na mesma cor de casa) ele espera um movimento de algum dos 
jogadores, se eles não perceberem, é tablas. Mas e se neste caso a partida for blitz?
Bem, hoje em dia, todos os ritmos do xadrez possuem um lance ilegal, e no segundo lance, perde! 
Antes, era mais fácil, um lance ilegal acabava a partida, então, poderia decretar a partida perdida ao 
jogador com os bispos. Agora, é provável que o árbitro declare tablas.
 
5. Quais os novos lances ilegais?
 
Agora não é permitido fazer roque, promoção ou captura com duas mãos. Fez uma dessas coisas e 
acionou o relógio, é ilegal. Acionar o relógio sem fazer lance, é ilegal. Chegar com o peão na oitava 
casa e não completar a promoção, acionando o relógio, é ilegal.  E atenção para não confundir lance 
IRREGULAR com lance ILEGAL. A penalização é diferente.
 
Grande abraço a todos!
 
 
 



  

  
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
Orgulho de ser

A melhor do Brasil



 

 

Preparem as suas malas!
Dia 6 e 7 de Abril em Pedro Juan Caballero
Um dos maiores eventos da América do Sul

Arbitragem: AF Danny Dávalos



 



 
 

 

http://chess-results.com/Tnr406484.aspx?lan=10


I Etapa do Super-Circuito FESMAX 2019
Dia 29-31 de Março no Clube Estoril

R$ 1.250,00 em prêmios - Rating FIDE
Arbitragem: AF Angelo Mendonça



O novo site da FESMAX é sensacional! Venha visitar:

PAGAR AS 
MINHAS 
ANUIDADES 
CBX-FIDE!

INFORMAÇÕES 

GERAIS  DA 

FESMAX

 
CALENDÁRIO
    DA 
FESMAX

BAIXE AQUI O 

FESMAXNEWS!

INSCRIÇÕES 
ON-LINE 
PARA OS 
TORNEIOS

www.fesmax.org



EM GRANDE EVENTO TRANSMITIDO AO VIVO E REALIZADO NA SEDE DO CLUBE 64 NA 

NOITE DE ONTEM (28/03) O GM JOGOU PESADO, E SEM MISERICÓRDIA

SIMULTÂNEA COM O GM 
NEURIS DELGADO 2624 FIDE

Eram 8 horas da noite quando, adentrando as modernas instalações do Clube 64, em 
Campo Grande, ele foi aplaudido efusivamente pelos participantes e pelo público 
presente naquela noite. Olhar sério e concentrado, o enxadrista cubano se apresentou, 
contando aos presentes um pouco da sua trajetória e respondendo à todas as perguntas 
levantadas pelo público. Contou sobre o início de sua carreira, do xadrez em Cuba, da 
sua participação no mundial e suas experiências com o xadrez Latino Americano. 
Terminadas as explanações deu-se início à simultânea. O rol de enxadristas presentes 
era extenso: cerca de 30 pessoas entre crianças, jovens e adultos se apertavam em dois 
pelotões para enfrentar o mestre. Tudo com transmissão ao vivo em streaming pela 
página da federação no Facebook, para que vc possa acompanhar de casa as 
transmissões dos eventos e saber o que esta acontecendo em nossos eventos! Na 
primeira linha de fogo estavam o campeões estaduais de categorias da FESMAX, e 
também, os melhores jogadores entre 8-18 anos. Alguns foram varridos rapidamente do 
mapa, outros resistiram heroicamente como Gimpei, Erik e Sami, mas pouco a pouco 
foram caindo, e muitos, sem conseguir ao menos um arranhão nas sólidas estruturas 
defensivas do mestre. A segunda linha de tiro do MS toma a frente. Agora com nomes 
mais experimentados como Edivaldo, Matheus, Felício, Varres, Dayane, Fedrizzi, Paulo 
José, Duailibi, Hudson, observados tão atentamente como anonimamente por Silvio 
Melo, que resolveu apenas ficar só na espreita... Partida a partida a situação se aperta. 
Paulo José e Dayane são os primeiros a cair em combinações táticas. Hudson se vê em 
perigo, e fica com o rei exposto... coisa fatal na mão de um GM. O estrago continua: 
Matheus, Edivado e Duailibi são praticamente que massacrados. Ainda consigo ouvir os 
lamúrios de um dos presentes guardando tristemente as peças dentro da sacola: "pra 
mim já deu, vou pra casa, chega de tanto sofrimento"... Os dois últimos a tentar segurar o 
mestre foram Fedrizzi e Léo Felício. O primeiro chega a um final de torres com um peão 
a menos, passando muito perto de arrancar um empate. Seria o seu segundo grande 
empate com um GM de renome internacional, depois de Karpov em 1995, mas 
infelizmente acabou escapando pelos dedos nos últimos e decisivos momentos. 
Leonardo ainda conseguiu cair numa posição única no evento, obtendo uma vantagem 
de qualidade, mas a posição ficou tão ruim que abandonar a partida acabou sendo a 
escolha mais sensata. Finalizando as partidas da noite o Mestres comentou sobre a 
excelente estrutura do Clube 64, coisa que dificilmente se encontra no Brasil ou em 
Cuba, e a calorosa recepção da FESMAX. Disse ainda que os meninos são "muito 
talentosos", mas que os adultos precisam estudar um pouco mais dos clássicos.
 
 
 



FOTOS DO EVENTO:



ENTREVISTA COM 
 

A FESMAXNEWS ENTREVISTOU O NOSSO HEXACAMPEÃO ESTADUAL MN FERNANDO FREIRE - 
Fernando em Três Lagoas com sua esposa Rafaela e sua filha Susan. FN - Como foi seu 
início no xadrez, e como você vem observando a sua própria evolução criticamente? Um 
amigo me ensinou o movimento das peças, aos 13 anos de idade. Foi "amor a primeira 
vista", depois fui evoluindo de forma autodidata, até chegar ao nível de mestre. Atualmente 
me sinto fora de forma, precisando voltar a praticar. Talvez esse seja o ponto que me 
impeça de ir mais longe: pouca prática, e muita vontade de estudar e descobrir os segredos 
do jogo. é claro, isso também pode ser minha maior qualidade em alguns momentos: 
continuar aprendendo, sempre, independente de onde se tenha chegado.
 
FN - O que te fascina na parte estratégica do jogo? Se existe uma forma individual de se 
jogar, um estilo? Qual seria o seu? Mikhail Tal sempre tentava trilhar seus próprios 
caminhos, tentando colocar problemas práticos e esquentando tanto o tabuleiro, que a 
maioria dos seus adversários acabavam sucumbindo. Você precisa criar tensão no seu 
adversário. Jogar xadrez é muito mais que achar lances lógicos ou "corretos", você precisa 
ir além e entender que acima de tudo, a luta é real e muito humana, cheia de subjetividade. 
Esse estilo sempre me fascinou: uma espécie de "estilo camaleão", assim como o de Tal, 
que sempre tentava trilhar seus próprios caminhos em meio da selva obscura das 
complicações...
 
FN - Porque nos últimos anos, apesar de você possuir amplas possibilidades, não jogou 
torneios para alcançar os 2300 e se tornar apesar de faltar pouquíssimos ponto para isso?
Faltou confiança ou teve algo mais? Gosto de ir devagar, pisando com calma e refletindo as 
possibilidades antes de dar qualquer passo adiante. Demorei uns 10 anos para ganhar meu 
primeiro título Estadual ABS, mais uns 15 anos para chegar ao título de MN. Sempre foi 
assim, desde o começo, até na aprendizagem dos movimentos das peças, que me 
ensinaram uma peça por vez. Gosto de ser assim, e reconheço que tem um pouco de 
insegurança nisso, e muito perfeccionismo, aquela coisa de ficar conferindo bastante antes 
de fazer o próximo lance. E isso pode ser algo que me impede de ir mais longe e mais 
rápido, muitas vezes.
 
FN - Alguns mestres de xadrez tem um medo enorme de perder, e isso impacta fortemente 
no psicológico desses jogadores. Como é a sua relação com a derrota? Detesto perder. 
Nunca é "só uma partida" para mim. É sempre como se fosse "a última partida para mim". 
Sou muito passional nesse ponto, por isso tento me empenhar ao máximo colocando tudo 
que tenho em uma partida. Naturalmente que isso me prejudica psicologicamente, e 
confesso que preciso aprender muito ainda sobre isso.
 

FERNANDO FREIRE
 



 
FN - Ter uma mulher enxadrista é vantagem? Me conte sobre isso... Com certeza é uma 
vantagem para mim! Ela me entende e me libera com mais facilidade para as partidas de 
blitz com os amigos nos finais de semanas, he he... é claro, minha esposa Rafaela Dutra 
sempre me deu total apoio com relação a essa vida de enxadrista profissional, e também 
sempre foi uma inspiração para mim, como enxadrista e excelente pessoa que é. 
 
FN - Qual seu ponto de vista sobre o SCX 2019, e qual sua opinião sobre a atuação da 
FESMAX nesta virada de década? Sobre atuação da diretoria da FESMAX, acredito que tem 
realizado um bom trabalho, na medida do possível, pois ainda reflete problemas da gestão 
anterior, que a impede de alçar vôos maiores, mas ao mesmo tempo, penso que isso não 
deve ser um fator limitador em absoluto, e penso que sempre é possível abrir mais para a 
participação da comunidade de enxadristas, que tenho certeza que podem dar sugestões e 
tem condições de interferir de forma positiva na atual gestão, que já tem uma excelente 
parceria com a Chess And Kids, que também vem somando muito com seus projetos 
voltados para o xadrez de base. Sobre esse atual circuito, entendo que é um teste, e que 
não se pode prever o futuro em absoluto e, sendo assim, a primeira vista, vejo basicamente 
três problemas que podem dificultar as coisas: 1) Proposta que dificulta a participação 
ampla dos enxadristas para disputa do Estadual, visto a questão geográfica do Estado de 
MS. 2) Modelo de participação que muda a forma de disputa, onde retira a seleção dos 
melhores do ano disputando o título, por acúmulo de pontos. 3) A modificação da forma 
tradicional de disputa é muito frágil, e é algo que afeta a todos, e ao meu ver, deveria haver 
alguma participação dos próprios enxadristas nessa decisão. Fora esses pontos, relembro 
que é um teste, e tudo isso pode se mostrar positivo no futuro, e sinceramente torço para 
que seja, apesar de meu atual ponto de vista sobre isso. Mas você vai jogar né? Sim, 
pretendo jogar, mas não posso garantir... Já sabe né, sou um bicho meio difícil de se tirar da 
toca.
 

Os Campeões Estaduais de Xadrez 2017: pose com amigos e a diretoria da FESMAX.



UM TORNEIO PARA FICAR NA HISTÓRIA!

Porque o Aberto do Brasil de Xadrez Rápido em 2014, realizado pelo Clube 

Sul-Mato-Grossense de Xadrez foi um evento que marcou época

ARQUIVO FESMAX

Aconteceu o Aberto do Brasil Rápido 

de 2014 na cidade de Campo Grande, 

nos dias 8 e 9 de Novembro, com R$ 

10.000,00 em prêmios. O evento foi 

uma realização do Clube Sul Mato-

Grossense de Xadrez, com patrocínio 

do empresário Ricardo M. Duailibi, 

e teve a participação dos GMs Neuris 

Delgado, GM Krikor Mekhitarian e do 

MI Gemy Vargas, além do ilustre Joca 

(Joaquim de Deus) que divulgou o 

evento pelos 4 cantos. As partidas 

foram de excelente nível e a disputa 

pelo título foi acirradas entre os 

mestres, mas o que chamou a atenção 

de todos foi a organização 

impecável do torneio, comandada 

pelo Árbitro Angelo Mendonça, com 

menção especial ao Leonardo 

Felício, Leandro Mustafá, Geraldo 

Landre, e muitos outros enxadristas 

que marcaram essa época.

O evento contou com ambiente 

climatizado, computadores, câmera 

para transmissão ao vivo da mesa 

principal, telão e troféus de primeira 

qualidade, detalhes que valorizaram o 

melhor evento já realizado no MS em 

todos os tempos. Quem participou se 

lembra e fala com tom saudoso sobre o 

assunto e que o evento foi sem dúvida 

referência entre os torneios Aberto do 

Brasil na época.

 

DO TÍTULO:

Ao final sagrou-se campeão o GM Krikor 

Mekhitarian, que após empate com o GM 

Neuris Delgado, e vitória sobre o 

combativo MI Gemmy, levou a mais um 

título em sua carreira, e após essa 

data criou um vínculo de parceria e 

atividades com a FESMAX, tendo ainda, 

voltado outras 2 vezes para o MS. A 

FESMAX, já em nova gestão, veio a 

realizar ainda um outro Aberto do 

Brasil, no ano de 2015.

 



ARQUIVO FESMAX

Salão de eventos: um show a parte

No campo político uma conquista histórica:

 

No campo político o torneio representou também a união de esforços de todos os 

enxadristas pelas mudanças. A maioria aderiu e assinou um documento público 

reivindicando por mudanças imediatas da antiga diretoria, que afinal, já estava 

há mais de 20 anos no poder envolta em dívidas, falta de prestação de contas com 

dinheiro público além do total abandono. Assim, um Aberto do Brasil depois de nada 

menos que 25 anos veio estrategicamente a fortalecer o movimento pela moralização 

do xadrez em nosso Estado. Este ideal democrático levou à união dos clubes e 

associações em volta de uma grande aliança política que, pouco tempo depois, 

culminou na anulação judicial da Assembléia Geral convocada por nada menos que 8 

clubes de Futebol! Finalmente a tentativa de manutenção de poder movida pela 

antiga gestão havia sido defenestrada. Semanas depois, no dia 13 de dezembro de 

2014, na sede do Rádio Clube de Campo Grande, foi realizada uma nova Assembleia 

Geral onde ao término dos trabalhos da noite, os clubes que apoiaram a antiga 

gestão foram novamente derrotados pela expressiva votação de 7x3, enterrando-se 

assim, e definitivamente, o último capítulo dessa história, e a derradeira 

tentativa da antiga diretoria retornar ao poder. 

Entre os históricos Clubes aliados neste panteão podemos citar a Liga de Xadrez do 

MS, Clube Sul-Mato-Grossense de Xadrez, Rádio Clube, Associação Bataguassuense de 

Xadrez, Clube de Xadrez 64, Associação de Xadrez de Três Lagoas, dentre outros. 

Hoje, passados quase 5 anos da realização daquele memorável evento, as amizades 

retornaram, as brigas cessaram, mas ainda conseguimos ouvir os seus ecos 

repercutido nas mudanças de qualidade e de gestão nos novos rumos do nosso xadrez 

estadual, conquistas produzidos pela vitória daqueles que acreditaram que 

poderiam ser possível vencer e construir algo realmente novo para o nosso esporte, 

e que hoje, todos nós podemos realmente nos orgulhar quando olhamos para trás.

 

 

 

 



PROJETO "XADREZ QUE LIBERTA"

Fique por dentro de um dos projetos 

mais importantes do país!

Direto de Corumbá, Augusto Samaniego

Corumbá (MS) -“Eu era muito explosiva, era, de fato, complicada a 

convivência logo que cheguei. Mas com as aulas e com os conhecimentos 

sobre o xadrez, foi possível ir buscando a tranquilidade e hoje, garanto 

que consigo conviver de maneira mais harmoniosa. Me fez pensar em como e 

de que maneira devo agir diante de uma situação sem ser explosiva e também 

naquilo que quero para meu futuro, que é uma vida melhor”. O depoimento é 

da interna  Marry Sthefanny de Oliveira, grávida de oito meses e uma das 

16 alunas do projeto “Xadrez que Liberta”, desenvolvido 

no Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, em 

Corumbá, que foram certificadas na última semana. Idealizado pelo Juiz da 

primeira Vara Criminal de Corumbá, André Luiz Monteiro, o projeto é 

realizado por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração 

do Sistema Penitenciário (Agepen), Poder Judiciário, Conselho da 

Comunidade e Clube de Xadrez Pantanal. “Percebi resultados práticos 

dentro de casa ao ver meu filho nas aulas de xadrez. Então, propus ao 

Augusto Samaniego, professor dele na época, essa parceria, para que 

pudéssemos dar início ao projeto que ganhou uma proporção tão grande, com 

finalidade não apenas de ensinar, mas de promover uma verdadeira 

ressocialização do ponto de vista individual de cada participante”, 

revelou o magistrado. "O xadrez desenvolve a capacidade de acreditar em si 

mesmo, do entendimento, estimula a pessoa a estudar. É possível a gente dar 

um xeque-mate nas coisas ruins e desenvolver nossas potencialidades e 

virtudes e o xadrez é uma excelente ferramenta para que isso aconteça”, 

complementou.



Além do desenvolvimento de quem o pratica, seja na forma de pensar ou no 

comportamento individual, o projeto de xadrez garante às custodiadas 

a redução de pena, estabelecida por critérios autorizados pelo juiz, 

conforme a Lei de Execução Penal, pois a cada 12 horas da carga horária do 

curso, elas ganham 1 (um) dia de redução de pena. A Federação Sul-mato-

grossense de Xadrez (Fesmax) faz a validação dos certificados.

Segundo a diretora interina do presídio feminino, Elizandra Assis da Silva, 

além do xadrez, outros cursos e atividades em prol das detentas são 

desenvolvidas na unidade prisional, que as ajudam na inclusão à sociedade 

novamente.  “Costumo falar para cada uma delas que é importante 

aproveitarem tudo que se é oferecido aqui dentro, pois de cada atividade se 

aprende algo e isso reflete na ressocialização de cada uma ao sair daqui. 

Serve de incentivo”, enfatizou a dirigente.

Para a interna Andreia da Silva, o xadrez a ajudou a melhorar nos ideais 

depois que conseguir a sua liberdade. “A gente quando cai num lugar desses 

para pagar nosso erro diante da sociedade, temos que aproveitar as coisas 

boas, tudo que vem pra gente aqui tem que ser aproveitado de forma intensa, 

pois assim, vemos que não estamos excluídas totalmente pela sociedade e que 

eles querem que tenhamos essa oportunidade para voltar e melhorar. E diante 

disso, o xadrez vem me possibilitando essa conquista na melhoria não só de 

comportamento, como na forma de pensar e mudar de vida daqui pra frente", 

disse, reforçando que as aulas de xadrez a fizeram renascer. “Antes do curso 

eu estava muito depressiva, no início das aulas não dei muita importância, 

mas no decorrer, percebi que isso me fazia bem, me dava a oportunidade de 

mostrar que eu posso, eu consigo. O jogo estimula o desafio e dentro disso, 

busco esse ideal de uma vida melhor lá fora”, completou.

Na opinião do professor de xadrez Augusto Samaniego, durante a realização 

das aulas foi possível a melhora da autoestima e mudança no comportamento 

das alunas. “Essa é a terceira turma a ser formada e fico muito contente e 

satisfeito em poder estar aqui mais uma vez. Sabemos que elas erraram, mas 

todos nós erramos e temos direito a uma segunda chance e através do xadrez 

que elas estão percebendo isso, já que possibilita o poder de pensar e de 

escolha naquilo que elas querem para o futuro”, finalizou o professor.

Colaboração e Foto:  Leonardo  Cabral - do Diário Corumbaense.



Eu apoio a FESMAX!!!

Orgulho de ser

Sul-Mato-Grossense!

Nós vamos ser a melhor 

do Brasil!!
!


