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1. Lucas Oliveira Massola - Wellington Souza Silva 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. - 07.08.2012 

 

 
 

1.e3-f4  

[ Temos aqui uma interessante variante após: 1.c3-b4 d6:f4 2.g3:e5 f6:d4 3.b4:d6 e7:c5 

4.d2-c3 f8-e7 5.c3:e5 onde estaremos em uma estrutura posicional de meio jogo típica do 

Gambito Kukuiev. ]  

1...f6:d4 2.c3:e5 e7-f6 3.d2-c3 f6:d4 4.c3:e5 f8-e7 5.g3-h4 g7-f6 6.e5:g7 h6:f8 7.b2-c3 

b6-a5 8.f2-e3 c5-b4 9.c1-b2 b4:d2 10.e3:c1 h8-g7 11.b2-c3 g7-f6 12.a1-b2 d6-c5 

13.g1-f2 c7-d6 14.f2-g3 b8-c7 15.c1-d2?  

[ As brancas deveriam ter optado por: 15.f4-g5! c5-b4 ( O jogo caminhará rapidamente 

para o empate após 15...c5-d4 16.c3:g7 f8:f4 17.g3:e5 d6:f4 Pois as brancas não 

conseguirão ganhar a peça preta de f4 devido à invasão que as pretas farão no flanco 

esquerdo das brancas com a ameaça a5-b4. 18.c1-d2! Proibindo a5-b4. c7-b6 19.b2-c3 

b6-c5 20.e1-f2 e7-d6 E agora as brancas são obrigadas a aceitar o empate com: 21.f2-e3 

d8-c7 22.e3:g5 c5-d4 23.c3:e5 d6:h6 com pleno equilíbrio. ) ]  

As pretas vão agora, invadir o flanco esquerdo das brancas. 15...c5-b4! As brancas estão 

obrigadas a jogar para a3. 16.b2-a3 f6-g5! 17.f4:h6 d6-e5! 18.a3:c5 e5-f4! 19.g3:e5 c7-d6 

20.e5:c7 d8:b2 21.d2-e3 b2-a1 22.e3-f4 a5-b4 23.e1-d2 a1-h8 E as pretas abandonaram. 

1-0 
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2. Ismael Miranda Filho - Humberto Bifolco 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. - 07.08.2012 

 

 
 

1.b2-a3 b6-c5 2.d4:b6 a5:c7 Após esta troca de recomposição, temos uma ideia de meio 

jogo típica da Abertura Central. 3.a3-b4 f6-g5 4.b4-c5 d6:b4 5.c3:a5 g7-f6 6.d2-c3 g5-h4 

7.a1-b2 f6-g5 8.c3-b4 h8-g7 9.b2-a3 e7-d6 10.b4-c5 d6:b4 11.a5:c3 a7-b6 12.c3-b4 g7-f6 

13.b4-a5 b6-c5 14.e1-d2 f8-e7 15.d2-c3 b8-a7 16.c3-b4 c5-d4 17.e3:c5 c7-b6 18.a5:c7 

d8:d4 19.b4-a5 f6-e5 20.a3-b4 e7-d6 21.f2-e3 d4:f2 22.g3:e1 h4-g3 23.h2:f4 e5:g3 

24.c1-b2 g5-f4??  

[ As pretas fizeram um erro profundo e ficarão perdidas em poucos lances. Elas deveriam 

ter jogado: 24...g3-h2! pois, após 25.b2-a3 d6-e5! 26.e1-d2 g5-f4 27.d2-c3 f4-g3 28.a5-b6 

a7:c5 29.b4:f4 g3:e5 30.a3-b4 e está empatado. ]  

25.g1-h2! d6-e5 26.b2-c3 e as pretas abandonaram, pois suas quatro peças no seu flanco 

esquerdo ficaram totalmente imobilizadas, pois mesmo após g3-f2 27.e1:g3 f4-e3 as 

brancas vencem facilmente com 28.b4-c5 h6-g5  

[ Após 28...e5-d4 fica em posição muito vantajosa, de ganho fácil. Por exemplo: 29.c3:e5 

e3-d2 30.g3-f4 d2-e1 31.c5-d6 e1-h4 32.d6-c7 h4-g5 33.e5-f6! g5:b6 34.a5:c7 com ganho. 

]  

29.g3-f4 e5:g3 30.h2:d2 g5-h4 31.d2-e3 1-0 
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3. Augusto Amilcar Mariano Carvalho - Laurindo Massambani Neto 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. - 07.08.2012 

 

 
 

É importante compreender nesta Tablita que as brancas estão sem sua peça em h2, que foi 

para a5, criando duas informações importantes: sua peça atrasada de h2 já está 

desenvolvida e ela está com uma peça em a5 que pode congestionar o desenvolvimento do 

seu flanco esquerdo, atrapalhando o desenvolvimento de a1. Ao mesmo tempo, as pretas 

precisam tomar cuidado com o desenvolvimento do seu flanco esquerdo, do 

desenvolvimento de h8, assim como atentar para o detalhe da falta de peça em e7, que é 

uma peça importante na estruturação das posições defensivas. 1.c3-b4 f6-e5 2.b4-c5 b6:d4 

3.e3:e7 f8:d6 4.a3-b4 a7-b6 5.d2-e3 h6-g5 6.b4-c5 d6:b4 7.a5:c3 g5-f4 8.e3:g5 h4:f6 

9.f2-e3 f6-g5 10.c3-d4 e5:c3 11.b2:d4 c7-d6 12.a1-b2 g5-h4 13.g3-f4 d8-c7 14.b2-c3 

g7-f6 15.g1-f2 b6-a5 16.c1-d2  

[ Lance único, pois se as brancas jogam algo do tipo 16.c1-b2?? seguirá a fácil 

combinação: a5-b4 17.c3:a5 d6-e5 18.f4:d6 c7:a1 com ganho. ]  

16...d6-e5 17.f4:d6 c7:e5 18.f2-g3 h4:f2 19.e3:g1 h8-g7 20.d4-c5 f6-g5 21.d2-e3 b8-a7 

22.e1-f2 e5-f4 23.e3-d4??  

[ Lance perdedor. As brancas deveriam ter seguido com: 23.c3-d4! f4:d2 24.f2-e3! d2:f4 

25.c5-d6 e as brancas levarão a partida ao empate. ]  

23...g7-f6 24.c5-d6 a7-b6 25.d4-c5 b6:b2 26.d6-c7 f6-e5??  

[ Lance errado, que vai levar a partida ao empate ! Correto seria: 26...a5-b4! pois agora 

não pode 27.c7-b8 devido a ( Se 27.c7-d8 segue f4-e3 28.f2:d4 g5-h4 29.d8:g5 h4:f6 com 

ganho. ) 27...b4-c3 28.b8:g3 g5-f4 29.g3:h8 b2-a1 30.h8:b2 a1:h8 com ganho. ]  

27.c7-b8! Ameaçando f2-e3. e5-d4 28.b8:h2 b2-a1 29.h2-b8 d4-c3 30.f2-e3 c3-b2 

31.e3-d4 b2-c1 32.d4-c5 g5-h4 33.c5-b6 a5:c7 34.b8:d6 E ambos concordaram com o 

empate. ½-½ 
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4. Laurindo Massambani Neto - Augusto Amilcar Mariano Carvalho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [1.2], 07.08.2012 

 

 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.b4-c5 b6:d4 3.e3:e7 f8:d6 4.a3-b4 a7-b6 5.d2-e3 b6-c5 6.a5-b6?! 

[ É preferível seguir com: 6.b2-a3 mantendo pressão no centro do tabuleiro. ]  

6...c7:c3 7.b2:b6 b8-a7 8.e1-d2  

[ As brancas precisam jogar com cautela, pois seu flanco direito pode ficar imobilizado. 

Com 8.b6-c7 elas forçariam o deslocamento da peça de d8 e poderiam tentar manter a 

partida mais equilibrada. d8:b6 9.e1-d2 com relativa igualdade. ]  

8...a7:c5 9.d2-c3 d8-c7 10.e3-f4 c5-d4! 11.a1-b2  

[ Não adianta mais nada. Após, por exemplo: 11.c1-d2 teremos: d4:b2 12.a1:c3 c7-b6 

13.c3-b4 b6-c5 14.b4-a5 g7-f6 15.d2-c3 c5-b4 16.a5-b6 b4:d2 17.b6-a7 d2-c1 com ganho. 

]  

11...d4-e3 12.f2:f6 h4:f2 13.g1:e3 g7:g3 E as brancas abandonaram. 0-1 

 

5. Wellington Souza Silva - Lucas Oliveira Massola 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [1.2], 07.08.2012 

 

 
 

1.e3-f4 f6:d4 2.c3:e5 c5-b4 3.g3-h4 b4-a3 4.f4-g5 h6:f4 5.e5:g3 g7-f6 Jogo equilibrado. 
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As brancas precisam tomar cuidado com as ideias que surgem com a peça preta de a3 e, ao 

mesmo tempo, procurar desenvolver as atrasadas a1 e h2. 6.b2-c3 h8-g7 7.f2-e3 b6-a5 

8.g3-f4 g7-h6 9.f4-g5 h6:f4 10.e3:g5 c7-b6 11.g1-f2 b6-c5 12.f2-e3 c5-b4 13.g5-h6 d6-c5 

14.h2-g3 e7-d6 15.c3-d4 b8-c7 16.d4:b6 b4-c3 17.d2:b4 a3:a7 Após estas simplificações 

a partida tende a caminhar ao empate. 18.a1-b2 c7-b6 19.b2-c3 b6-c5 20.g3-f4 d8-e7 

21.c1-b2 c5-b4 22.b2-a3 b4:d2 23.e1:c3 a7-b6 

[ Após 23...d6-c5 24.f4-g5 f6-e5 25.a3-b4 c5:a3 26.e3-d4 a5-b4 27.d4:d8 b4:d2 28.g5-f6 

d2-e1 29.f6-e7 f8:d6 30.h6-g7 com empate. ]  

24.f4-e5!  

[ Perde jogar 24.c3-d4?? devido à b6-c5! 25.d4:b6 a5:c7 26.a3-b4 c7-b6 27.b4-a5 b6-c5 

com ganho. ]  

24...d6:b4 25.a3:a7 a5-b4 26.a7-b8 b4-c3 27.b8-h2 c3-b2 28.h2-g3 b2-a1 29.g3-h2 a1-c3 

E eles concordaram com o empate. ½-½ 

 

6. Humberto Bifolco - Ismael Miranda Filho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [1.2], 07.08.2012 

 

 
 

1.d4-e5 d6:f4 2.g3:e5 f6:d4 3.c3:e5 A partida tomou o caminho de posições no estilo do 

Gambito Kukuiev. e7-f6 4.d2-c3 f6:d4 5.c3:e5 f8-e7 6.h2-g3 a5-b4 7.e3-f4 b6-a5 8.f2-e3 

b4-a3 9.b2-c3 a7-b6 10.a1-b2 g7-f6 11.e5:g7 h6:f8 12.e1-d2 h8-g7 13.e3-d4 e7-d6 

14.g3-h4 b6-c5 15.d4:b6 a5:c7 16.c3-d4 g7-f6 17.d2-c3 d6-e5 18.f4:d6 c7:e5 19.h4-g5 

f6:h4 20.d4:f6 h4-g3 21.c3-d4 b8-a7 22.d4-c5 g3-h2 23.c5-d6 a7-b6 24.d6-e7 f8:d6 

25.f6-g7 d6-e5 26.g7-h8 e5-f4 27.h8-d4 b6-a5 28.d4-f2 a5-b4 29.f2-b6 b4-c3 30.b2:d4 

f4-g3 31.b6-a7 d8-c7 32.d4-e5 g3-f2 33.g1:e3 c7-b6 34.a7:d4 h2-g1 35.e5-f6 g1-h2 

36.f6-g7 h2-c7 37.g7-f8 c7-a5 38.f8-d6 a5-d2 39.d4-a1?? As brancas tiveram uma ilusão 

de ótica e acabaram jogando fora a vitória, tendo que se contentar com o empate. 

[ Havia um ganho rápido e bonito com 39.d6-f8! d2:g5 40.d4-e3 g5:d2 41.c1:e3 a3-b2 

42.f8-g7! Ganhando em um Tema Clássico. ]  

½-½ 
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7. Lucas Oliveira Massola - Augusto Amilcar Mariano Carvalho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [2.1], 08.08.2012 

 

 
 

1.c3-b4 b6-c5 2.b4-a5 d8-c7 3.b2-c3 f6-e5 4.c1-b2 

[ Não é interessante seguir com 4.f4-g5 h6:h2 5.e3-d4 c5:e3 6.f2:b6 a7:c5 Pois as pretas 

ficam com boa pressão no centro e as brancas ficam com poucas peças no seu flanco 

direito para defender o ataque preto. ]  

4...a7-b6 5.g1-h2 e5-d4 6.c3:e5 b8-a7 7.b2-c3 c5-d4 8.e3:c5 b6:f6 9.c3-b4 f6-g5 10.f4-e5 

d6:f4 11.g3:e5 g7-f6 12.e5:g7 h8:f6 13.d2-e3 f6-e5 14.a1-b2 g5-f4 15.e3:g5 h6:f4 

16.b2-c3 e7-d6 17.c3-d4 e5:c3 18.b4:d2 a7-b6 19.a3-b4 h4-g3!  

[ Não pode 19...b6-c5? devido a esta interessante manobra combinativa: 20.a5-b6! c7:c3 

21.d2:b4 c5:a3 22.f2-g3 h4:f2 23.e1:c7 com empate. ]  

20.f2:h4 b6-c5 21.e1-f2 c5:a3 22.d2-c3 d6-e5 23.f2-g3 e5-d4 24.g3:e5 d4:b2 25.e5-d6 

c7:e5 26.a5-b6 b2-c1 27.b6-c7 e5-d4 28.c7-b8 d4-c3 29.b8-e5 a3-b2 30.e5-d6 b2-a1 

31.d6-c5 c1-h6 32.c5-b6 c3-b2 33.b6-f2 b2-c1 e as brancas abandonaram. 0-1 

 

8. Humberto Bifolco - Wellington Souza Silva 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [2.1], 08.08.2012 

 

Sorteio: c3-f4 – c7-c5 

 



Comentários – Lélio Marcos Luzes Sarcedo 

 

 

1.g3-h4 f6-g5 2.h4:f6 g7:g3 3.f2:h4 A captura para h4 tem o objetivo de descongestionar o 

flanco direito das brancas e ao mesmo tempo abrir caminho para o desenvolvimento de h2. 

h8-g7 4.h2-g3  

[ Não presta a combinação 4.a3-b4 c5:a3 5.c1-b2 a3:c1 6.e3-f4 c1:g5 7.h4:h8 pois perderá 

material após d6-e5 8.h8:d4 b6-c5 9.d4:b6 a7:c5 e as pretas ficam em posição ganhadora. 

]  

4...g7-f6 5.g3-f4 f6-g5 6.h4:f6 e7:g5 7.c3-b4 d6-e5 8.f4:d6 c5:e7 9.b4-a5 e7-f6 10.a5:c7 

b8:d6 A partida vem se conduzindo de forma equilibrada para ambos os lados. 11.a1-b2 

f6-e5 12.b2-c3 g5-f4 13.e3:g5 h6:f4 14.e1-f2 d8-c7 15.c3-b4 a7-b6 As pretas estão se 

fortalecendo no centro, de tal forma que as brancas preferem simplificar o jogo totalmente, 

e jogam 16.b4-c5 b6:d4 17.d2-e3 f4:d2 18.c1:e7 f8:d6 E após essa troca de 3 x 3 o jogo 

fica totalmente empatado. 19.f2-e3 d6-c5 20.g1-f2 e ambos concordaram com o empate. 

½-½ 
 

9. Ismael Miranda Filho - Laurindo Massambani Neto 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [2.1], 08.08.2012 

 

 
 

1.g3-h4 h6:f4 2.e3:g5 b6-a5 3.g5-h6 c7-b6 4.f2-e3 g7-f6 5.h2-g3 b6-c5 6.c3-b4 a5:c3 

7.b2:b6 a7:c5 8.a1-b2 h8-g7 9.b2-c3 d6-e5 10.e3-d4 c5:e3 11.d2:d6 e7:c5 12.g1-f2 b8-c7 

[ Não pode 12...c5-d4 pois após 13.c3:e5 f6:d4 surge a combinação 14.c1-b2 a3:c1 

15.g3-f4 c1:g5 16.h4:h8 com lance. ]  

13.f2-e3 c7-b6 14.c3-b4 d8-e7 15.b4:d6 e7:c5 16.g3-f4 A situação das pretas é 

insustentável. f6-e5 17.f4:b4 a3:c5 18.e1-d2 g7-f6 19.d2-c3 b6-a5 20.e3-f4 1-0 
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10. Augusto Amilcar Mariano Carvalho - Lucas Oliveira Massola 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [2.2], 08.08.2012 

 

 
 

A importante peça preta de c7 foi retirada e foi para h4. As pretas precisam organizar 

rapidamente as forças do seu flanco direito devido à ausência de peça em c7. 1.c3-b4 

d6-c5?! Lance que merece profunda análise. Normalmente ele provoca rompimento na 

união dos flancos e faz com que a posição fique inferior. Porém, como as brancas estão 

com seu flanco direito um pouco congestionado, esse lance preto pode ser bom. 2.b4:d6 

e7:c5 3.b2-c3 As pretas estão sem peças em c7, d6 e e7 e isso é preocupante, pois a coluna 

a7-b6-c5 está um pouco indefesa. f8-e7 4.c3-b4 e7-d6 5.g1-h2  

[ Uma linha interessante surge após 5.b4-a5 f6-e5 6.a5:c7 d8:b6 7.g1-h2 b6-a5 8.a1-b2 

b8-c7 ( Após a tensa linha 8...g7-f6 9.f4-g5 h6:f4 10.e3:e7 d6:f8 11.b2-c3 c5-d4 12.c1-b2 

e5-f4 13.g3:e5 d4:f6 14.c3-d4 teremos relativa igualdade. ) 9.b2-c3 a7-b6 ( Lógico que 

agora não pode 9...g7-f6 devido à 10.f4-g5! h6:f4 11.e3:e7 d6:f8 12.c3-b4 a5:c3 13.d2:b8 

com ganho. ) 10.c1-b2 g7-f6 11.c3-b4 ( Também empata com 11.a3-b4 c5:c1 12.f4-g5 

h6:f4 13.e3:a7 c1:g1 14.a7-b8 h4:f2 15.b8:f4 h8-g7 16.e1:g3 g1-c5 com empate. ) 

11...a5:a1 12.d2-c3 a1:d4 13.a3-b4 c5:a3 14.e3:g5 h4:f6 15.f4:b8 ]  

5...f6-g5?!  

[ Sería preferível seguir com 5...f6-e5 6.b4-a5 b8-c7 ( 6...g7-f6 7.a5:c7 d8:b6 8.a3-b4 

c5:a3 9.f4-g5 h6:f4 10.e3:c5 b6:d4 11.a1-b2 b8-c7 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 ) 7.d2-c3  

[ É perigoso seguir com 7.a1-b2 pois após d8-e7 8.d2-c3 e7-f6 9.c3-b4 f6-g5 as brancas 

começam a ter sérias dificuldades. 10.b2-c3 g7-f6 11.c3-d4 e5:c3 12.b4:d2 f6-e5 

13.c1-b2 h8-g7 14.b2-c3 g7-f6 15.c3-d4 ( Perde rápido 15.c3-b4 devido à c5-d4 

16.e3:e7 g5:g1 17.e7:g5 h4:f2 18.e1:g3 h6:f4 com ganho. ) 15...e5:c3 16.d2:b4 c5-d4 

17.e3:e7 g5:g1 18.e7:g5 h4:f6 19.e1-d2 f6-e5! 20.d2-c3 c7-d6 21.a5:c7 d6:b8 com 

ganho. ]  

7...g7-f6 8.c1-b2! h8-g7 9.c3-d4 e5:c3 10.b2:d4 f6-g5 11.a1-b2 g7-f6 12.b2-c3 f6-e5 

13.d4:f6 g5:e7 14.c3-d4 e7-f6 15.a3-b4! c5:a3 16.d4-e5! f6:d4 17.e3:e7 d8:f6 18.f4-g5 

h6:f4 19.g3:g7 a3-b2 com igualdade. ]  

6.f4-e5! d6:f4 7.b4:d6 Para não perder material as pretas terão que sacrificar seu domínio 

posicional e ficarão com os flancos sem interligação. d8-c7 8.g3:e5 g7-f6 9.e5:g7 h6:f8 

10.d6-e7!! Este lance das brancas provocará um rompimento na união dos dois flancos 

pretos e fará com que o flanco esquerdo preto fique muito vulnerável. f8:d6 11.e3-d4 h8-g7 
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12.a3-b4 b6-a5  

[ Se as pretas jogam 12...d6-c5 13.b4:d6 c7:c3 14.d2:b4 ficarão com sua peça de a7 

totalmente atrasada e terão ainda mais problemas, pois são 3 peças no flanco direito sem 

ação e mais 3 peças no flanco esquerdo totalmente desorganizadas. ]  

13.d4-c5 a5:c3 14.c5:e7 g7-f6 15.d2:b4 f6:d8 O flanco esquerdo preto ficou ainda mais 

frágil, pois agora só tem duas peças. As pretas apenas conseguirão levar a partida ao 

empate. 16.b4-c5 d8-e7 17.a1-b2 c7-b6 18.c1-d2 b6:d4 19.d2-e3 b8-c7 20.e3:c5 c7-b6 

21.e1-d2 b6:d4 22.d2-e3 g5-f4 23.e3:c5 h4-g3 24.f2:h4 f4-e3 25.b2-c3 e3-f2 26.h2-g3 

f2-e1 27.c5-d6 e7:c5 28.c3-d4 c5:e3 29.g3-f4 e3:g5 30.h4:f6 com empate. ½-½ 

 

11. Wellington Souza Silva - Humberto Bifolco 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [2.2], 08.08.2012 

 

 
 

1.c3-b4 b6-a5 2.g3-h4 a5:c3 3.d2:b4 f6-g5 4.h4:f6 g7:g3 5.h2:f4 h8-g7 6.b4-a5 g7-f6 

7.a1-b2 b8-c7 8.f2-g3 f6-e5 9.g1-h2 c7-b6 10.a5:c7 d8:b6 11.g3-h4 e5:g3 12.h4:f2 e7-f6 

13.b2-c3 f8-e7 14.c3-b4 b6-a5 15.c1-d2 a5:c3 16.d2:b4 a7-b6 17.b4-a5 f6-e5 18.a5:c7 

d6:b8 19.f2-g3 e7-f6 20.e1-d2 e5-d4 21.a3-b4 d4:h4 22.b4:d6 e ambos concordaram com 

o empate. ½-½ 
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12. Laurindo Massambani Neto - Ismael Miranda Filho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [2.2], 08.08.2012 

 

 
 

1.g3-h4 h6:f4 2.e3:g5 g7-f6 3.f2-e3 h8-g7 4.g5-h6 b6-a5 5.h2-g3 f6-e5 6.c3-d4 e5:c3 

7.b2:d4 g7-f6 8.a1-b2 c7-b6 9.b2-c3 b6-c5 10.d4:b6 a5:c7 11.g3-f4 a7-b6 12.e1-f2 b6-a5 

13.f4-g5 d6-e5 14.f2-g3 c7-d6 15.g1-h2 b8-a7 16.g3-f4 e5:g3 17.h2:f4 a7-b6 18.e3-d4 

d6-e5 19.f4:d6 e7:e3 20.d2:f4 b6-c5 21.g5:e7 d8:f6 22.h4-g5 f6:h4 23.c1-d2 a5-b4 

24.c3:a5 a3-b2 25.f4-e5 b2-a1 0-1 
 

13. Laurindo Massambani Neto - Wellington Souza Silva 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [3.2], 09.08.2012 

 

 
 

1.g3-h4 d6-e5 2.a3-b4 e5-f4!? Lance curioso! As pretas partem para uma invasão do flanco 

direito das brancas. Cuidado para os dois lados é pouco! 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-c5 f4-g3! As 

pretas estão decididas a invadir o flanco direito das brancas! 5.f2-e3 As brancas decidiram a 

terminar com esta invasão adversária e preferem a simplificação do que continuar com as 

peças pretas de g3 e h2 provocando problemas no seu flanco direito. g3-f2 6.e1:g3 h2:f4 

7.e3:g5 g7-h6 8.c5-d6 e7:e3 9.g5:e7 f8:d6 10.d2:f4 h8-g7 11.g1-f2 g7-f6 12.f2-e3 a7-b6 

13.b2-a3 b6-c5 14.c3-d4 b8-a7 15.d4:b6 a7:c5 16.a1-b2 f6-e5 17.b2-c3 e5:g3 18.h4:f2 
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d6-e5 19.c3-b4 c7-d6 20.f2-g3 d8-e7 21.e3-f4 e7-f6 22.g3-h4 e5:g3 23.h4:f2 f6-e5 

24.b4-a5 e5-f4 25.c1-d2 d6-e5 26.d2-c3 h6-g5 27.a3-b4 c5:a3 28.a5-b6 g5-h4 29.b6-c7 

f4-g3 30.c7-d8 g3:e1 31.d8-a5 e1:b4 32.a5:h8 com empate. ½-½ 

 

14. Wellington Souza Silva - Laurindo Massambani Neto 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [3.1], 09.08.2012 

 

 
 

1.g3-h4 d6-e5 2.a3-b4 e5-f4!? Lance curioso ! As pretas partem para uma invasão do 

flanco direito das brancas. Cuidado para os dois lados é pouco ! 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 

g7-h6 5.d4-c5 f6-g5 6.h4:f6 e7:g5 7.c3-b4 

[ Com 7.c3-d4 as brancas exerceriam mais pressão na peça preta de f4, pois ficariam com 

a ameaça de atacá-la em f2-g3 e exigiram que as pretas organizassem sua defesa. ]  

7...g5-h4 8.b2-a3 h8-g7 9.a1-b2 f4-g3 Estamos aqui diante de uma curiosa posição. As 

pretas de h1,g3 e f4 exercem forte pressão contra o flanco direito das brancas, que também 

estão sofrendo forte pressão no flanco esquerdo com a ameaça preta de c7-b6. 10.d2-e3 

g7-f6 11.e3-f4 g3:e5 12.c5-b6 a7:c5 13.b4:f4 as brancas foram, praticamente, obrigadas a 

seguir por este caminho, pois assim eliminam as pressões que estavam tendo, 

simultaneamente, nos dois flancos. c7-d6 14.a3-b4 f6-e5 15.f2-g3 h4:f2 16.e1:g3 d6-c5 

17.b4:d6 e5:c7 18.b2-c3 h6-g5 19.f4:h6 h2:f4 20.g1-f2 c7-b6 21.a5:c7 b8:d6 22.c3-b4 

d8-c7 E ambos concordaram com o empate. ½-½ 
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15. Ismael Miranda Filho - Augusto Amilcar Mariano Carvalho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [3.1], 09.08.2012 

 

 
 

Aqui há duas opções para o lado branco: 1 - jogar com a peça preta em h2 e 2 - não jogar 

com a peça preta em h2. O condutor das brancas preferiu a segunda opção. 1.e3-d4 h2:f4 

2.d4-e5 f6:d4 3.c3:g3 As pretas iniciam um ataque ao flanco direito branco e já estão 

interessadas em se instalar em f4. h6-g5 4.g3-h4 g5-f4 5.f2-e3 g7-h6 6.e3:g5 h6:f4 7.b2-c3 

f8-g7 8.c3-b4 e7-f6 9.a1-b2 f6-e5 10.d2-e3 f4:d2 11.c1:e3 As brancas retiraram a preta de 

f4, pois essa peça já estava começando a incomodar o desenvolvimento das brancas. g7-h6 

As pretas ameaçam a retomar f4 com a troca e5-f4. 12.e3-f4 e5:g3 13.h4:f2 d8-e7  

[ Com 13...d6-e5 as pretas manteriam mais pressão na casa f4, que é o tema desta partida 

desde o início do jogo. ]  

14.f2-e3 e7-f6 15.e1-f2 f6-e5 16.b4-c5 b6:d4  

[ Com 16...d6:b4 17.a5:c3 e seguindo com e5-f4 18.e3:g5 h6:f4 as pretas não 

conseguiram vantagem devido a 19.c3-d4! f4-e3 20.d4-c5 b6:d4 21.b2-c3 d4:b2 22.a3:c1 

com jogo empatado. ]  

17.e3:e7 c7-b6 18.a5:c7 b8:f8 19.a3-b4 a7-b6 20.b2-c3 h6-g5 A partida está caminhando 

para um empate tranquilo. 21.b4-a5 b6-c5 22.f2-e3 f8-e7 23.e3-d4 c5:e3 24.a5-b6 e7-d6 

25.b6-a7 g5-f4 26.a7-b8 f4-g3 27.g1-h2 g3-f2 28.h2-g3 f2:h4 29.c3-b4 h4-g3 30.b4-c5 

d6:b4 31.b8:a5 g3-f2 Com empate. ½-½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comentários – Lélio Marcos Luzes Sarcedo 

 

16. Augusto Amilcar Mariano Carvalho - Ismael Miranda Filho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [3.2], 09.08.2012 

 

 
 

Aqui há duas opções para o lado branco: 1 - jogar com a peça preta em h2 e 2 - não jogar 

com a peça preta em h2. O condutor das brancas preferiu a segunda opção. 1.e3-d4 h2:f4 

2.d4-e5 f6:d4 3.c3:g3 h6-g5 As pretas iniciam um ataque ao flanco direito branco e já 

estão interessadas em se instalar em f4. 4.g3-h4 g5-f4 5.f2-e3 g7-h6 6.e3:g5 h6:f4 7.b2-c3 

f8-g7 8.c3-b4 e7-f6 9.b4-c5 d6:b4 

[ Não pode 9...b6:d4?? devido a 10.d2-e3! onde as brancas ganham material. ]  

10.a5:c3 b6-a5 11.c3-d4 c7-b6 12.a1-b2 b6-c5 13.d4:b6 a5:c7 14.b2-c3 a7-b6 15.c3-d4 

b6-a5 16.d2-c3 c7-b6 17.c1-b2 b6-c5 18.d4:b6 a5:c7 19.c3-d4 d8-e7 20.a3-b4 c7-b6 

21.b4-c5 f4-e3 22.d4:f2 b6:d4 23.e1-d2 b8-c7 24.b2-a3 g7-h6 25.f2-e3 d4:f2 26.g1:e3 

f6-e5 27.e3-f4 e5:g3 28.h4:f2 h6-g5 29.d2-c3 g5-h4 30.a3-b4 c7-d6 31.c3-d4 e7-f6 

32.d4-c5 h4-g3 33.c5:g5 g3:e1 com empate. ½-½ 

 

17. Humberto Bifolco - Lucas Oliveira Massola 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [3.1], 09.08.2012 
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As brancas estão sem sua importante peça de d2 e precisam tomar cuidado para não 

congestionar o desenvolvimento do seu flanco esquerdo, pois a peça de a5 pode atrapalhar 

esse desenvolvimento. 1.c3-b4 f6-e5 

[ Com 1...b6-c5 as pretas evitariam o lance branco b4-c5, porém, deixariam seu flanco 

esquerdo congestionado. ]  

2.b4-c5 b6:d4 3.e3:c5 d6:b4 4.a5:c3 a7-b6 5.c3-d4 e5:c3 6.b2:d4 e7-d6 7.a1-b2 g7-f6 

8.f2-e3 f6-g5 9.g3-f4 h8-g7 10.h2-g3 g5-h4 11.b2-c3  

[ A ideia de invadir o flanco esquerdo das pretas com 11.e1-d2 h4:f2 12.f4-e5 d6:f4 

13.e3:g5 h6:f4 14.g1:g5 aqui não funcionaria devido a d8-e7 que deixaria o flanco direito 

das brancas totalmente vulnerável. ]  

11...h4:f2 12.e1:g3 f8-e7 13.g3-h4 g7-f6 14.g1-f2 f6-g5 15.h4:f6 e7:g5 16.f2-g3 g5-h4 

17.c1-d2 h4:f2 18.e3:g1 b6-c5 19.d4:b6 c7:a5 20.c3-d4 d6-c5 21.d4:b6 a5:c7 22.d2-c3 

d8-e7 23.c3-d4 c7-b6 24.g1-f2 e7-d6 25.f2-g3 b8-a7 26.d4-e5 h6-g5 27.e5:a5 g5:e3 com 

empate. ½-½ 

 

18. Lucas Oliveira Massola - Humberto Bifolco 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [3.2], 09.08.2012 

 

 
 

As brancas estão sem sua importante peça de d2 e precisam tomar cuidado para não 

congestionar o desenvolvimento do seu flanco esquerdo, pois a peça de a5 pode atrapalhar 

esse desenvolvimento. 1.c3-b4 f6-e5  

[ Com 1...b6-c5 as pretas evitariam o lance branco b4-c5, porém, deixariam seu flanco 

esquerdo congestionado. ]  

2.b4-c5 b6:d4 3.e3:c5 d6:b4 4.a5:c3 e7-d6 5.c1-d2?! Um pouco precipitado já sair com 

c1, pois esta é uma peça decisiva nos planos defensivos. a7-b6 6.g3-f4 e5:g3 7.h2:f4 g7-f6 

8.d2-e3 f6-e5 9.f2-g3 h8-g7 10.g3-h4 e5:g3 11.h4:f2 g7-f6 12.f2-g3 b6-c5 13.g3-h4 f8-e7  

[ A troca de 3x3 com 13...c5-b4 14.a3:g5 h6:b4 não leva a nada devido a 15.b2-c3 b4:d2 

16.e1:c3 com jogo igual. ]  

14.e1-f2 b8-a7 15.c3-b4 c7-b6 16.b4-a5 f6-e5 17.a5:c7 d8:b6 18.f2-g3 c5-b4! Após esta 

troca de 2x2 a situação das brancas ficará muito delicada e elas terão muita dificuldades 

para encontrar uma linha de empate. 19.a3:c5 b6:f2 20.g3:e1  

[ Não pode 20.g1:e3 devido a e5-d4 21.e3:c5 d6:b4 e as pretas ficam ganhas, pois as 

peças brancas de a1 e b2 está totalmente dominadas pela preta de b4. ]  
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20...e7-f6 21.e1-d2 d6-c5 22.b2-c3  

[ Após 22.d2-c3 teremos h6-g5 23.b2-a3 g5-f4 24.c3-b4 a7-b6 25.b4:d6 e5:c7 e as pretas 

já estão totalmente ganhas ! ]  

22...e5-f4 E as pretas já estão ganhas. 23.a1-b2 a7-b6 24.b2-a3 h6-g5! 25.c3-b4 f6-e5! 

26.h4:d4 c5:c1 27.g1-f2 f4-g3 28.f2:h4 c1-f4 29.b4-a5 f4-c7! E as brancas abandonaram. 

0-1 
 

19. Humberto Bifolco - Augusto Amilcar Mariano Carvalho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [4.1], 10.08.2012 

 

 
 

1.a3-b4 b6-a5 2.b4-c5 f6-g5 3.g3-f4 c7-b6 4.h2-g3 b6:d4 5.c3:e5 a7-b6 

[ Lógico que não pode 5...d8-c7?? devido a 6.e5-f6! g7:e5 7.f4:d6 e7:c5 8.e3-f4 g5:e3 

9.f2:d8 h4:f2 10.g1:e3 com ganho de material, pois a dama morre após b8-c7 11.d8:b6 

a5:c7 ]  

6.d2-c3 d8-c7 7.c3-b4 a5:c3 8.b2:d4 b6-a5 9.a1-b2 e7-d6 10.e1-d2 g7-f6 11.e5:g7 h8:f6 

12.d4-c5 d6:b4 13.f4-e5 f6:d4 14.e3:a3 f8-e7 As pretas precisam arrumar uma maneira de 

colocar suas peças de g5, h4 e h6 em jogo, ou elas ficarão perdidas ! 15.b2-c3 e7-d6 

16.g3-f4 g5:e3 17.d2:f4 As pretas estão em sérias dificuldades ! d6-c5  

[ Não salva jogar 17...d6-e5 devido a 18.f4:d6 c7:e5 19.a3-b4 e as brancas estão em 

posição ganhadora. ]  

18.c1-d2 b8-a7 19.f2-g3 h4:f2 20.g1:e3 c7-d6 21.f4-g5 h6:f4 22.e3:g5 d6-e5 23.g5-h6 

e5-f4 24.h6-g7 f4-g3 25.d2-e3 g3-h2 26.g7-h8 c5-b4 27.a3:c5 h2-g1 28.c3-d4 g1-h2 E 

devido à falta de tempo as brancas não conseguiram vencer e a partida foi dada por 

empatada. As brancas estão em posição ganhadora, porém, é preciso muita cautela para 

atingir o ganho, que deve ser feito da seguinte maneira: 29.h8-f6 h2-b8 30.f6-h4 b8-h2 

31.h4-f2! Precioso ganho de tempo ! Se a dama preta estivesse em b8 não seria necessário 

esse ganho de tempo, o lance correto deveria ser h4-e1 !  

[ Não pode tentar a vitória com 31.h4-e1? pois as brancas não conseguirão uma posição 

ganhadora, devido à grande quantidade de manobras defensivas que as pretas possuem. 

h2-b8 32.e1-d2 b8-h2 33.d2-c1 h2-g1! 34.e3-f4? ( Para vencer as brancas precisam 

retomar a ideia única de ganho nessa posição com 34.c1-d2! voltando para aquela ideia do 

tempo com h4-f2. Com o lance dado as pretas empatarão. ) 34...g1-f2 35.f4-e5 a5-b4! 

36.c5:a3 f2:c5 37.c1-b2 c5-e7 38.b2-c3 e7-g5 39.e5-d6 g5-h4 40.a3-b4 h4-g3 41.c3-e5 ( 
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Se 41.d6-e7 empata fácil com a7-b6 ) 41...g3-e1 42.b4-a5 a7-b6! 43.a5:c7 e1-b4 com 

empate. ]  

31...h2-b8  

[ Perde rapidamente se 31...h2-g1 devido a 32.f2-g3 g1-h2 33.g3-b8 h2-g1 34.b8-h2 com 

ganho. ]  

32.f2-e1! b8-h2 33.e1-d2 h2-g1  

[ Perde rapidamente se 33...h2-b8 devido a 34.d2-c1 b8-h2 35.c5-d6 h2:b8 36.d4-e5 b8:d2 

37.c1:h6 com ganho. ]  

[ Outras tentativas também levam à derrota. Por exemplo, se 33...h2-g3 poderíamos ter a 

seguinte sequência 34.d2-c1 g3-e1 35.d4-e5 e1-h4 36.c5-d6 a5-b4 37.d6-c7 b4-c3 

38.c7-d8 h4-g3 39.e3-f4 g3-f2 40.e5-f6 com ganho. ]  

34.c5-d6 a7-b6 35.d2-c3 g1-h2 36.d6-e7 b6-c5 37.d4:b6 a5:c7 38.e7-f8 ½-½ 
 

20. Augusto Amilcar Mariano Carvalho - Humberto Bifolco 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [4.2], 10.08.2012 

 

 
 

1.a3-b4 b6-a5 2.b4-c5 f6-g5 3.c3-b4 a5:c3 4.b2:d4 c7-b6 5.a1-b2 e7-f6 6.b2-a3 f6-e5 

7.d4:f6 b6:d4 8.e3:c5 g5:e7 9.g3-f4 g7-f6 10.f2-g3 h4:f2 11.g1:e3 f6-g5 12.d2-c3 g5-h4 

13.c3-d4 d8-c7 14.h2-g3 

[ Lógico que não pode 14.c1-b2?? devido a h6-g5! 15.f4:h6 f8-g7 16.h6:d6 c7:a1 com 

ganho. ]  

14...h4:f2 15.e3:g1 c7-b6 16.e1-d2 e7-d6 17.c5:e7 f8:d6 18.f4-g5 h6:f4 19.d4-e5 b6-c5 

20.e5:g3 d6-e5 21.d2-c3 c5-d4 22.c1-d2 d4:b2 23.a3:c1 a7-b6 24.d2-e3 b8-c7 25.g1-h2 

b6-c5 26.g3-f4 e5:g3 27.h2:f4 c5-b4 28.e3-d4 E ambos concordaram com o empate. ½-½ 
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21. Ismael Miranda Filho - Wellington Souza Silva 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [4.2], 10.08.2012 

 

 
 

1.e5:g7 h8:f6 A peça preta atrasada de h8 já se desenvolveu e agora elas precisam apenas 

se preocupar com o seu flanco direito, onde a preta de a5 está congestionando um pouco o 

desenvolvimento da atrasada de a7. 2.b2-c3 b6-c5 3.g3-h4 c7-b6 4.c3-d4 d6-e5 5.f2-g3 

e5:c3 6.d2:d6 e7:c5 7.e3-f4! Lance interessante. As brancas querem fazer a troca de 2 x 2 

em g5 para enfraquecer o flanco esquerdo das pretas. d8-e7 8.f4-g5 h6:f4 9.g3:g7 f8:h6 

Agora as pretas possuem 5 peças no flanco direito e apenas 2 no flanco esquerdo. As 

brancas irão se organizar no sentido de explorar essa desarmonia na posição das pretas. 

10.h2-g3 e7-f6 11.g3-f4 a5-b4 12.h4-g5!! Sacrifício inesperado ! A retirada da peça preta 

de f6 faz com que a posição das pretas, apesar de ficarem com uma peça a mais, fique 

desesperadora ! f6:h4 13.c1-d2! b8-c7 14.a1-b2 h4-g3 

[ Se 14...c7-d6 seguirá 15.f4-e5 d6:f4 16.d2-e3 f4:d2 17.e1:c7 com ganho. ]  

[ Se 14...b6-a5 seguirá 15.g1-f2 c7-d6 16.b2-c3 com ganho. ]  

15.f4:h2 c7-d6 16.d2-e3 d6-e5 17.g1-f2 h6-g5 18.e1-d2 g5-h4 19.h2-g3 b6-a5 20.b2-c3 

c5-d4 21.e3:c5 b4:d6 22.d2-e3 d6-c5 23.e3-f4 a5-b4 24.c3:a5 e5-d4 25.f4-e5 d4:f6 

26.g3-f4 c5-d4 27.a3-b4 e as pretas abandonaram. 1-0 
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22. Wellington Souza Silva - Ismael Miranda Filho  

38 Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [4.1], 10.08.2012  

 

 

 
 

1.e5xg7 h8xf6 2.g3-h4 a5-b4 3.a3xc5 b6xd4 4.e3xc5 d6xb4 5.b2-a3 c7-d6 6.a3xc5 d6xb4 

7.a1-b2 b4-a3 8.b2-c3 a7-b6 9.f2-e3 b8-c7 A partida vem se conduzindo de uma forma 

tranquila, com jogo bem equilibrado. 10.h2-g3 c7-d6 11.g3-f4 f6-g5 12.h4xf6 e7xg5 

13.c3-d4 f8-g7 14.d4-e5 d6-c5 15.d2-c3 b6-a5 16.c3-d4 d8-e7 17.d4xb6 a5xc7 18.g1-f2 

g5-h4 19.e3-d4 g7-f6 20.e5xg7 h6xf8 21.e1-d2 e7-d6 22.d4-e5! d6-c5 23.e5-f6! c5-b4 

24.f4-g5! c7-b6 25.g5-h6 b6-a5 26.f6-g7 b4-c3 27.d2xb4 a5xc3 28.g7-h8 a3-b2 29.c1xa3 

c3-d2 30.h8-c3 d2xb4 31.a3xc5 2-0 

 

23. Laurindo Massambani Neto - Lucas Oliveira Massola 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [4.1], 10.08.2012 

 

 
 

Aqui temos uma tablita conduzindo às ideias da Abertura Kelso. As pretas precisam jogar 

com cautela, pois o aparente desenvolvimento da peça h8 com a captura para e5 

normalmente levará para situações típicas da Abertura Kelso. 1.d4:f6 e7:g5  

[ A captura para e5 é sempre problemática neste tipo de abertura. Vejamos por exemplo 
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uma sequência possível. 1...g7:e5 2.c3-b4 h8-g7 3.e3-f4! Estamos diante das mesmas 

situações típicas da Kelso para E5. As pretas precisam jogar com muita cautela. 

Dificilmente elas conseguem linhas de bom contra taque. g7-f6 4.b4-a5 b6-c5 5.f2-e3 

e5-d4 6.g1-f2 f6-e5 7.g3-h4 e5:g3 8.h2:f4 f8-g7 9.c1-d2 e7-f6 10.d2-c3 f6-e5 11.f2-g3 

d4:f2 12.a5-b6 c7:a5 13.c3-b4 a5:c3 14.b2:h8 b8-c7 as pretas jogando corretamente 

conduzirão a partida ao empate. ]  

2.c3-d4 d6-c5 3.b2-c3 g5-h4 4.c3-b4 b6-a5 5.b4:d6 c7:c3 6.c1-b2 a7-b6 7.b2:d4 f8-e7 As 

pretas conseguiram levar a partida para ideia típica da Defesa Alma, fugindo dos problemas 

da Abertura Kelso. 8.a1-b2 b8-a7 9.g3-f4 g7-f6 10.f4-e5?! h8-g7! Lance complicador ! 

Com este lance as pretas complicam a posição e obrigam as brancas a jogarem com muita 

cautela para não perderem a peça avançada de e5. 11.e1-d2 f6-g5 12.b2-c3?  

[ As brancas deveriam ter seguido com 12.d2-c3 pois após b6-c5 13.d4:b6 a5:c7 elas 

teriam a troca 14.e3-f4 g5:e3 15.f2:d4 que não permitira que as pretas ganhassem a pedra 

de e5. c7-b6 ( Não pode 15...e7-d6 devido a 16.e5-f6 g7:e5 17.d4:f6 ) 16.c3-b4 g7-f6 

17.e5:g7 h6:f8 18.b4-a5 b6-c5 19.d4:b6 a7:c5 20.b2-c3 com jogo igual. ]  

12...b6-c5 13.d4:b6 a5:c7 14.e3-d4 e7-d6 E agora as pretas ganharão a pedra branca de e5 

e, com vantagem material, seguirão tranquilamente para a vitória. 15.a3-b4 d6:f4 16.d2-e3 

f4:d2 17.c3:e1 g7-f6 18.d4-c5 d8-e7 19.e1-d2 c7-d6 20.h2-g3 d6-e5 21.g1-h2 e7-d6 

22.c5:e7 f6:d8 23.b4-c5 d8-c7 24.d2-c3 c7-b6 25.c3-d4 e5:c3 26.c5-d6 b6-c5! 27.d6:d2 

a7-b6 28.d2-e3 b6-c5 29.g3-f4 c5-d4 30.e3:c5 g5:g1 31.c5-d6 g1-d4 32.d6-c7 d4-e5! e 

está ganho. 0-1 

 

24. Lucas Oliveira Massola - Laurindo Massambani Neto 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [4.2], 10.08.2012 

 

 
 

1.d4:f6 e7:g5 2.c3-d4 d6-c5 3.b2-c3 g5-h4 4.c3-b4 b6-a5 5.d4:b6 a5:c3 6.c1-b2 c7:a5 

7.b2:d4 a7-b6 8.g3-f4 b8-a7 9.a1-b2 f8-e7 10.e1-d2 g7-f6 11.f4-g5  

[ As brancas poderiam simplificar rapidamente o jogo seguindo com 11.d4-e5 f6:d4 

12.e3:c5 b6:d4 13.f2-g3 h4:f2 14.g1:c5 h8-g7 ( Com o ataque 14...a5-b4 o empate fica 

rápido com 15.c5-d6 e7:c5 16.b2-c3 h8-g7 17.c3:a5 c5-d4 18.d2-c3 d4:b2 19.a3:c1 e o 

jogo está muito igual. ) 15.b2-c3 com equilíbrio. ]  

11...h6:f4 12.e3:g5 b6-c5 13.d4:b6 a7:c5 14.b2-c3 h8-g7 15.d2-e3 e7-d6 16.g5:e7 d6:f8 

17.c3-d4 f8-e7 18.d4:b6 a5:c7 19.e3-d4 g7-f6 20.a3-b4 e7-d6 21.d4-e5 f6:d4 22.f2-g3 
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h4:f2 23.g1:e7 d8:f6 24.b4-c5 f6-e5 25.h2-g3 c7-b6 26.c5:a7 e5-d4 ½-½ 

 

25. Laurindo Massambani Neto - Humberto Bifolco 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [5.1], 11.08.2012 

 

 
 

1.b4-c5 b6:d4 2.e3:c5 d6:b4 3.a3:c5 As brancas preferiram já se instalar em c5 e iniciar 

um ataque ao flanco direito das pretas. g5-f4 4.c3-d4 b8-a7 5.f2-g3 f6-e5 6.d4:f6 g7:e5 

7.d2-c3 

[ Com 7.b2-c3 teríamos jogo bem equilibrado. Por exemplo h8-g7 ( Lógico que não pode 

7...c7-b6?? devido a 8.c3-d4 e5:c3 9.d2:b4 b6:d4 10.g3:c3 ganhando material. ) 8.g3-h4 

c7-b6 9.h4-g5 b6:b2 10.g5:e3 com jogo equilibrado. ]  

7...e7-d6 8.c5:e7 f8:d6 9.c3-d4 e5:c3 10.g3:e5 d6:f4 11.b2:d4 A ideia das brancas é 

envolver f4 e buscar conseguir vantagem material. h8-g7 12.c1-d2 h6-g5 13.g1-f2 d8-e7 

14.f2-g3 e7-d6 15.g3:e5 d6:f4 16.e1-f2 g5-h4 As pretas conseguiram neutralizar o ataque 

das brancas em g3, onde ganhariam facilmente a peça de f4, porém, o custo disso foi o 

enfraquecimento do seu flanco direito. As pretas a7 e c7 ficaram totalmente sem ação e 

serão facilmente dominadas por uma branca que se instalar em c5. 17.d4-c5! Agora, com 

uma peça em c5, as brancas controlam a ação das pretas de a7 e c7. g7-f6 18.f2-e3! f6-g5 

19.e3-d4! As brancas conseguiram dividir as forças adversárias. As pretas de a7 e c7 não 

conseguem interagir com as pretas de f4, g5 e h4, que estão também, totalmente sem ação. 

A situação das pretas é desastrosa ! h4-g3  

[ Após 19...c7-b6 teremos 20.c5-d6 h4-g3 21.d6-c7! b6:d8 22.d4-e5 f4:d6 23.h2:h6 e as 

pretas estão perdidas. ]  

20.d4-e5! f4:b4 21.h2:h6 c7-d6 22.h6-g7 a7-b6 23.g7-h8 b4-a3 24.h8-d4 b6-a5 25.d2-c3 

e as pretas abandonaram. 1-0 
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26. Humberto Bifolco - Laurindo Massambani Neto 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [5.2], 11.08.2012 

 

 
 

1.b4-c5 b6:d4 2.e3:c5 d6:b4 3.a3:c5 As brancas utilizam a mesma ideia da partida 

anterior, de se instalar em c5 e iniciar um ataque ao flanco direito das pretas. g5-h4 4.b2-a3 

h6-g5 5.c3-b4 g7-h6 6.a1-b2 h8-g7 7.b2-c3 g5-f4 8.b4-a5 f6-g5 9.c5-b6!? Lance 

precipitado. As brancas iniciaram de forma prematura o ataque ao flanco direito das pretas. 

Elas deveriam ter se organizado mais para, aí então, iniciar o ataque. f4-e3! Como as pretas 

estão procurando o empate, este lance é bom, pois irá simplificar bastante o jogo. 10.d2:f4 

g5:e3 11.f2:d4 b8-a7 12.d4-c5 e7-d6 13.c5:e7 f8:d6 14.e1-f2 a7:c5 15.c3-d4 c5:e3 

16.f2:d4 h6-g5 Embora inferiores, as pretas conduzirão a partida sem dificuldades para o 

empate. 17.d4-c5 d6:b4 18.a3:c5 g5-f4 19.g1-f2 g7-f6 20.c5-b6 c7-d6 21.b6-a7 d6-c5 

22.f2-e3 f4:d2 23.c1:e3 f6-g5 Com este lance as pretas evitam que as brancas coroem em 

b8. 24.a5-b6 c5-d4 25.e3:c5 g5-f4 26.c5-d6 f4-e3 27.a7-b8 e3-d2 28.b8-a7 d2-c1 

29.d6-c7 d8-e7 30.c7-b8 e7-f6 31.b6-c7 f6-e5??  

[ As pretas cometeram um grave erro ! E ficarão perdidas. Elas deveriam ter jogado 

31...h4-g3 32.h2:f4 c1:g5 33.a7-d4 g5-h4! 34.d4:h8 h4-d8 com empate. ]  

Apesar de estar com a partida ganha, o condutor das brancas deu por empate, pois não 

percebeu que venceria jogando 32.a7-f2 bloqueando agora a ação da peça preta de h4, já 

que após e5-d4 33.f2:c5 h4-g3 34.h2:f4 c1:g5  

[ Se 34...c1:h6 segue 35.c5-d4 com ganho. ]  

35.c7-d8 com ganho. Esse tipo de ilusão de ótica como a que ocorreu nesta partida, 

inúmeras vezes acontecem em competições de alto nível, algumas vezes por falta de tempo 

para uma análise mais apurada, outras vezes porque o jogador faz uma análise precipitada e 

tira conclusões erradas. ½-½ 

 

 

 

 

 

 



Comentários – Lélio Marcos Luzes Sarcedo 

 

 

27. Wellington Souza Silva - Augusto Amilcar Mariano Carvalho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [5.1], 11.08.2012 

 

 
 

1.c3-b4 h6-g5 2.b2-c3 f6-e5 3.d4:f6 g5:e7 4.b4-a5 g7-f6 5.d2-e3 h8-g7 6.c3-b4 g7-h6 

7.b4-c5 d6:b4 8.a5:c3 b6-a5 9.c1-b2 e7-d6 10.g3-f4 f8-e7  

[ Após 10...c7-b6 a combinação com 11.f2-g3 h4:d4 12.c3:g7 a5-b4 13.a3:e7 d8:h8 não 

dá vantagem para nenhum dos lados. ]  

11.h2-g3?! Lance precipitado. As brancas congestionaram seu flanco direito e isso lhe trará 

a derrota ! A formação das peças e1, e3, f2, f4, g1 e g3 normalmente leva a situações 

desastrosas para as brancas, pois elas sofrem uma pressão muito forte de apenas 3 peças 

adversárias localizadas nas casas g5, h4 e h6. f6-g5 12.c3-d4 a5-b4 13.a3:c5 d6:b4 

14.b2-c3 b4:d2 15.e1:c3 e7-d6 16.a1-b2 a7-b6 17.b2-a3  

[ Não adianta 17.d4-e5 b6-a5 18.c3-d4 ( Com 18.b2-a3?? teremos a simples combinação 

a5-b4! 19.a3:e7 d8:b2 com ganho. ) 18...c7-b6 19.e5:c7 b8:d6 20.d4-e5 d8-e7 21.e5:c7 

b6:d8 e está perdido para as brancas, pois seu flanco direito está todo dominado. ]  

17...b6-c5 18.d4:b6 c7:a5 19.c3-d4 d6-c5 20.d4:b6 a5:c7 e as brancas abandonaram. 0-1 

 

28. Augusto Amilcar Mariano Carvalho - Wellington Souza Silva 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [5.2], 11.08.2012 
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1.c3-b4 h6-g5 2.b4-c5 d6:b4 3.a3:c5 As brancas escolheram uma linha agressiva, 

buscando o domínio do centro. f6-e5 4.d4:f6 g5:e7 5.d2-e3 b6:d4 6.e3:c5 g7-f6 7.g3-f4 As 

brancas estão dominando c5 e f4, mantendo forte pressão no centro. h8-g7 8.b2-c3 g7-h6 

9.f2-g3 h4:f2 10.g1:e3 f6-g5 11.e3-d4 g5:e3 12.d4:f2 c7-d6 13.c1-d2 d6:b4 14.c3:a5 

e7-f6 As pretas, para acabar com o domínio das brancas, precisaram simplificar bastante o 

jogo. 15.a1-b2 f8-e7 16.b2-c3 e7-d6 17.c3-b4 d6-e5 18.d2-e3 d8-c7 19.f2-g3 f6-g5 

20.g3-f4 e5:g3 21.h2:f4 a7-b6 22.f4-e5 c7-d6  

[ Após 22...g5-h4 seguirá 23.e3-f4 h6-g5 24.f4:h6 h4-g3 25.h6-g7 g3-h2 26.g7-f8 h2-g1 

27.e1-d2 b8-a7 ( Se 27...g1-f2 28.e5-d6! c7:e5 29.a5:c7 b8:d6 30.f8:g1 com ganho. ) 

28.e5-f6 g1-f2 29.f6-g7 f2-h4 30.g7-h8 com ganho. ]  

23.e5:c7 b6:d8 E ambos concordaram com o empate. Porém, esta posição está ganha para 

as brancas. Elas deveriam seguir com 24.a5-b6 e após g5-f4 25.e3:g5 h6:f4 26.e1-f2 d8-e7 

27.b4-c5 e7-f6 28.c5-d6 f6-g5 29.d6-e7 f4-e3 30.f2:d4 g5-f4 31.e7-f8 f4-g3 32.f8-h6 

g3-h2  

[ Se 32...g3-f2 segue 33.b6-c7 b8:d6 34.d4-e5 d6:f4 35.h6:g1 com ganho. ]  

33.b6-a7 b8-c7 34.h6-f8 c7-b6 35.a7:c5 h2-g1 36.c5-d6 g1:e7 37.f8:a3 com ganho. ½-½ 

 

29. Lucas Oliveira Massola - Ismael Miranda Filho 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [5.2], 11.08.2012 
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1.b4-a5 f6-g5 2.c3-b4 g5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.a1-b2 g7-f6 5.b4-c5 b6:d4 6.d2-e3 f4:d2 

7.c1:c5 d6:b4 8.a5:c3 h8-g7 9.f2-e3 e7-d6 10.c3-b4 g7-h6 O flanco esquerdo das brancas 

está frágil e elas precisam tomar muito cuidado para buscar um rápido equilíbrio. 11.b2-c3 

f6-g5! As pretas iniciam um forte ataque à casa f4. 12.e3-d4 e5-f4 13.g3:e5 d6:f4 14.e1-f2 

f8-e7 15.b4-a5 b8-a7 16.a3-b4 f4-e3! 17.b4-c5 g5-f4 18.c5-b6 e3:c5 19.b6:d4 f4-e3 

20.a5-b6  

[ Após 20.d4-e5 e7-d6 21.f2:d4 d6:f4 22.c3-b4 h6-g5 23.b4-c5 d8-e7 24.g1-f2 g5-h4 e as 

pretas estão ganhas. ]  

20...c7:a5 21.d4-e5 a5-b4! E as brancas abandonaram. 0-1 

 

 

 

30. Ismael Miranda Filho - Lucas Oliveira Massola 
38° Campeonato Paulista de Jogo de Damas, São Paulo - S.P. [5.1], 11.08.2012 

 

 
 

1.b4-a5 f6-g5 2.c3-b4 g5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.a1-b2 b6-c5 5.b2-c3 c5-d4 As pretas precisam 

vencer, dessa forma este lance é um pouco precipitado, pois ele simplificará a partida, após 

as trocas: 6.g3-h4 d4:b2 7.b4-c5 d6:b4 8.a5:a1 c7-b6 9.a1-b2 e7-d6 10.b2-c3 d6-c5 As 

pretas estão com forte domínio central, porém, as brancas possuem defesas bem sólidas. 

11.c3-b4 d8-e7 12.b4:d6 e5:c7 13.f2-g3 e7-d6 14.g3:e5 d6:f4 15.g1-f2 c7-d6 16.f2-g3 

b8-c7 17.g3:e5 d6:f4 18.d2-e3 f4:d2 19.c1:e3 Após todas essas simplificações ficará bem 

difícil para as pretas construir um plano de ganho. g7-f6 20.h2-g3 f8-e7 21.g3-f4 h8-g7 

22.e3-d4 c7-d6 23.a3-b4! Este lance branco obriga as pretas a jogar em a5. b6-a5 24.d4-c5 

a5:c3 25.c5-b6 g7-h6 26.b6-a7 d6-c5 27.a7-b8 c5-b4 28.b8-a7 b4-a3 29.a7-g1 E ambos 

concordaram com o empate. ½-½ 

 
Acompanhe este trabalho na WEB através de um Tabuleiro Eletrônico: 

www.damasciencias.com.br/campeonato_paulista_2012/jogos.htm 
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