Tenho 63 anos e sou Profissional de Xadrez desde 1975, o segundo mais antigo
em atividade no país. Tenho estado entre os 30 melhores jogadores nacionais
desde minha primeira final de campeonato brasileiro absoluto, em 1981.
Ganhei todos os campeonatos possíveis no Rio de Janeiro, cidade e estado.
Porém, estive federado pelo estado de São Paulo desde 1989 até 2014. Lá
também conquistei importantes títulos e dezenas de medalhas de ouro nos
Jogos Regionais e Abertos do Interior de SP, por quatro equipes (cidades)
diferentes, nesse período.
Tenho CREF-SP, “Provisionado em Xadrez” e, pois, habilitado a dar aulas de
xadrez como Professor de Educação Física, com toda condição legal para mim
e meu empregador. (Conselho Regional de Educação Física –SP) –
Provisionado – Xadrez – n. 046870-P/SP (2005).
Tenho trabalhos como Jornalista (revistas como P4D, Preto e Branco, Lance,
etc. e jornais, como O Jornal do Brasil) e Comentarista de Xadrez, em sites,
revistas, e outras publicações e pela Federação Paulista de Xadrez (FPX), a
maior e mais atuante do país.
Dou aulas particulares para todo tipo de aluno há quatro décadas. Fui o
Coordenador Pedagógico dos Projetos de Ensino de Xadrez em Escolas no Rio
de Janeiro-RJ (“CUCA ESPERTA” – 25 núcleos – 1750 alunos – 15 Instrutores
– Projeto da Prefeitura 1989-92) e em Niterói (“CUCA LEGAL” – 15 núcleos –
1250 alunos – 10 instrutores – Projeto da Prefeitura 2004-07). Também lecionei
em algumas Escolas, tanto públicas como particulares.
Organizador de Eventos (“Volta do Mequinho” – São Paulo – SP – Março 1991)
e Coordenador de setores técnicos (Interzonal RJ – 1979), esta uma etapa do
ciclo do Campeonato Mundial Absoluto.
Redator da modalidade Xadrez do Atlas Brasileiro do Esporte (2004). Fui
Técnico de Xadrez do Tijuca Tênis Clube - RJ, entre 1996 e 2003 e do Núcleo
de Xadrez Niterói (Niterói- RJ) – 2003-04. Capacitador de Xadrez da Federação
Paulista de Xadrez - São Paulo (1996-2014). Mestre FIDE (MF) de Xadrez. Atuei
também como segundo e técnico de destacados jogadores do Rio e São Paulo.
Formas de comunicação com o palestrante: celulares (VIVO) 99871-6456 e
(TIM): 98333-6667; e também os e-mails: <lvrlx@uol.com.br> e
<luizvrloureiro@gmail.com>, além do What’sApp, vinculado ao seu número TIM
citado, para contato e qualquer esclarecimento.

