
COMUNICADO 

Serve a presente para comunicar o resultado do procedimento de diligência instaurado para 
investigar denúncias feitas ao Comitê de Ética contra a dupla formada pelas jogadoras, Sofia 
Pereira de Souza e Daisy Kenedi, face à aparente troca de informações não permitidas em 
considerável número de bolsas.

Depois de fortemente presumir suspeitas as bolsas em apreço, o Comitê de Ética encaminhou 
sua conclusão para a Diretoria para prosseguimento da avaliação.

Essa última, de acordo com o trâmite processual investigativo, solicitou a um expert que 
examinasse, uma vez mais, referidas bolsas e também elaborasse um relatório circunstanciado
sobre a eventual possibilidade da prática de delito. O relatório convergiu para conclusão 
idêntica à do Comitê de Ética.

Assim, nessa fase da investigação, a Diretoria encaminhou para ambas as jogadoras o 
resultado, até aquela data, das conclusões alcançadas pelos técnicos, ao mesmo tempo em 
que questionava se reconheciam ou não a procedência das denúncias.

Uma delas protestou inocência, mas negou-se a apresentar defesa que a fundamentasse, a 
outra, admitiu, corajosamente, a falta cometida e afirmou que se sujeitaria à punição imposta 
pela Diretoria.

Diante disso, em reunião havida no último sábado, a Diretoria, à unanimidade, resolveu aplicar
à jogadora Daisy Kenedi a pena de suspensão, por três meses, a partir da presente data, 
sendo-lhe, portanto, vedada a participação nos torneios promovidos pela FBB e por seus 
clubes associados.    

Na mesma oportunidade, a Diretoria resolveu, também à unanimidade, aplicar à jogadora 
Sofia Pereira de Souza, a pena de suspensão, por três anos, a partira da presente data, sendo-
lhe vedada a participação nos torneios promovidos pela FBB e por seus clubes associados.

Ambas as jogadoras ficarão impedidas de representar o Brasil, nacional ou internacionalmente,
pelo período das respectivas penas de suspensão, e terão revogados os títulos e pontos de 
ranking concedidos a partir de março do ano de 2020. 

Diretoria da Federação Brasileira de Bridge.
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