
Mais ampla IRREGULARIDADES 
 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO: 
a) A Federação Brasileira de Bridge – FBB – estabeleceu um 
processo para apuração de 
irregularidades durante os torneios organizados pela Federação 
ou Entidades 
federadas. 
b) Qualquer processo de apuração somente é iniciado após um 
conjunto significativo de 
denúncias ter sido considerado efetivamente suspeito pelo Comitê 
de Ética. 
c) No presente caso, o Comitê de Ética da FBB analisou um 
conjunto de 13 bolsas da 
jogadora Leda Pain recebidas através do canal de denúncias 
oficial e concluiu haver 
indícios significativos de irregularidades. Ainda que não 
permitam a convicção da 
aplicação de penalidade, o Comitê entendeu que os indícios 
requerem aprofundamento. 
da apuração da culpabilidade ou não da jogadora. 
 
Não recebi o relatório final do comitê. Eu entendo que para a 
minha defesa tenho que ter ciência de todas as denúncias, bem 
como das replicas e treplicas que, por ventura, forem feitas. 
Como não recebi advertência por parte da Federação eu 
nunca imaginei que esse horror todo fosse acontecer comigo. 
Conversei sim com alguns amigos e “amigas” . 
 
Aproveito para sugerir que V.Sas. tenham uma postura 
diferente com nossos amigos que por ventura estejam 



sofrendo o mesmo que eu. Ao aparecer a primeira suspeita 
advinda de e-mails anônimos ou não anônimos conversem e 
advirtam os suspeitos para que eles possam se defender 
dignamente. Ou mesmo, em alguns casos, parar com 
irregularidades. Depois, o processo seguirá o curso normal, 
primeiro comitê de ética e........ Somos uma comunidade 
pequena de amigos e conhecidos de uma vida inteira e, 
merecemos ser tratados com muito respeito. Acho que a ideia 
deve ser preservar o nosso jogo e a nossa tão pequena 
comunidade e não expulsar jogadores. Muitas dessas 
“reclamações” podem e devem primeiramente serem tratadas 
como infundadas ou meramente coincidências. Do contrário, 
V.Sas. correm o risco de acabar com o Bridge Brasileiro. 
 
Eu quero lembrar a todos que quando comecei a jogar bridge 
em 1976, existia apenas mesas, cadeiras, bolsas e baralho. 
Com o tempo surgiu a necessidade do bidding box, para 
acabar com o problema da entonação de voz. Depois as 
cortinas, no inicio somente na parte de cima da mesa, depois,  
encompridaram as cortinas e os pés de uma dupla ficavam 
juntos com os dos adversários. Sempre com uma bandeja 
para deixar as vozes todas alinhadas, coibindo assim, as vozes 
“tortas”. Depois, por ultimo as câmeras. Joguei vários 
campeonatos lá fora, com elas. Esse é o bridge do mundo 
inteiro hoje em dia. 
 
Que horror!! Mas, consigo entender a necessidade de tais 
medidas. Por que não jogarmos com  câmeras também no 
bridge on line?? A maioria dos computadores modernos 
possuem ótimas. Vai acabar? Não!!! Mas seria um bom 
começo. Talvez, até pensar num enorme Zoom com 



transmissão ao vivo dos jogos e confrontos. Uma vez que o 
nível de desconfiança chegou a esse ponto, por que não 
impedir que pessoas que moram na mesma casa sejam 
parceiros ou mesmo reflexos no Bridge on line??? O Paulinho 
Brum está fazendo um trabalho maravilhoso, talvez possa dar 
uma incrementada, deixando arquivado os diálogos entre 
parceiros e adversários na mesa. Posso até estar enganada e 
isso já exista. Vamos aproveitar. Por que não pagar um extra 
ao Paulinho por esse serviço? Eu adoraria. Seria um começo. 
Questiono novamente: Vai acabar?? Não, mas seria um ótimo 
início. 
 
d) O presente relatório trata da apuração de indícios que possam 
afastar ou corroborar as 
suspeitas de prática de irregularidades por parte da jogadora. 
Nesse mister, foi 
realizada uma análise estatística do desempenho da jogadora em 
relação a um grupo 
de jogadores em posição equivalente ou superior à jogadora no 
ranking mantido pela 
Federação, uma análise comparativa da evolução dos resultados 
da jogadora e a 
observação de outras situações possivelmente anormais. 
 
Não concordo!!! O Bridge é um jogo de duplas. Colocando de 
lado todas as diferenças entre  homens e  mulheres,  foram 
incluídos jogadores muito aquém de mim. A maioria dos 
excelentes jogadores listados jogam com parceiros alunos e/ou 
sponsors. Essa comparação que me foi apresentada, onde 
ótimos jogadores jogaram com alunos ou sponsors não serve, 
na maioria das vezes não poderão ser comparadas à duplas já 



formadas com maior expertise de bridge do que esses 
alunos/sponsors.  
  
A verdade é que a Federação Brasileira nunca teve um tempo 
para o bridge feminino assim, não tem ideia do quanto ele 
melhorou nos últimos anos. Esta gestão presidida pelo 
Jeovani tem uma Diretoria super capaz e disposta a muitas 
mudanças. 
 
e) É importante ressaltar que o presente relatório não pretende ser 
conclusivo sobre a 
culpabilidade do jogador, posto que a convicção somente poderá 
ser formada após a 
análise detalhada dos aspectos relativos ao bridge das decisões 
tomadas, seus padrões 
e correlações. 
 
Não me pareceu!!! Passei de suspeita para acusada. V.Sas. 
afirmaram que existem indícios fortes ou usando do termo 
utilizado  por V.Sas. “iniludivelmente”, está claro que já há 
um pré-julgamento. Indícios são insuficientes para acusar um 
jogador. Por favor, apresentem as provas. Alguns jogadores 
amigos foram consultados, por V.Sas. e TODOS responderam 
por escrito. Onde estão esses pareceres? A maioria 
respondeu: Insuficiente !!! E, alguns depoimentos são de meu 
conhecimento, extra oficialmente. Todos nós “suspeitos” 
devemos ter um completo conhecimento do porque tais mãos 
foram consideradas suspeitas. Achei que os advogados que 
fazem parte dessa organização estivessem ajudando no 
sentido de não ultrapassar o limite do respeito e, não 
transformando imediatamente, um suspeito em Réu, 



transformando isto tudo numa corte judicial. Talvez, em 
algum momento (espero que isso não seja necessário), até 
defender a Federação Brasileira num caso ou outro que 
ultrapasse esta esfera. Como associada da Federação, 
também preciso da defesa da mesma. Não se pode iniciar um 
processo somente com Advogados de Acusação. Qualquer 
jogador “suspeito” tem que, inclusive, ter o total apoio da 
Federação. 
 
Quando recebi o relatório estava dirigindo de São Paulo para 
o Rio. Tentei imediatamente conversar com algumas pessoas 
que considerava amigas, não para pedir que mudassem o seu 
parecer e sim para terem um pouco mais de trabalho ao 
analisar todo este processo e assim  dar a conclusão final. 
 
Conversei com a Tubiska, a Cecilia Malta, o Sergio Brum, o 
Paulinho Brum, com o Beto, com o Diego e, por fim com o 
Junqueira. Fui à São Paulo somente para conversar com este 
último. Tentei conversar com o Assis, afinal fomos muito 
próximos na nossa juventude. Fiquei muito chateada com a 
resposta dele: “...me sinto impedido de estar com você a sós. 
...“  Ora, eu também sou Advogada e já conversei com as 
partes, com os juízes, com os advogados da parte contraria, 
etc.... Todos os outros com quem conversei, com exceção do 
Beto que está completamente paranoico, aliás como sempre 
(ele se acha roubado por todos) foram extremamente amáveis 
em me ouvir. Ainda não estamos numa corte judicial. Será 
que V.Sas. terão tempo para analisar tudo o que demonstrei 
neste relatório? Será que alguns membros dessa Diretoria ou 
do comitê ficou impressionado com o trabalho do atuário? 
Depois de alguns dias o Assis voltou dizendo por WhatsApp 



“...procuro uma solução para atender você e ao Bridge e 
prefiro construir à distancia uma alternativa satisfatória, ..... 
Ela poderá não agradar à todos, talvez não agrade a ninguém, 
mas será uma tentativa para alcançar o equilíbrio e a 
harmonia neste momento de turbulência....” 
 
Deixo claro desde já que para mim só serve a mais completa 
absolvição. Se quiserem mudar as regras do bridge on line, eu 
topo. De uma determinada data para frente, não se joga mais 
com pessoas que morem na mesma casa,  de parceiros, nem 
de reflexos, jogaremos com câmeras e num grande Zoom, eu 
não aceitarei. 
 
Existe advogado de acusação? Sou advogada também, e  sei 
que se há Advogado de acusação, precisamos contratar um de 
defesa, do contrario, a relação fica muito injusta. 
 
Quando eu fui questionada pelo comitê, procurei responder 
todas as questões apresentadas. Achei estranho pois não 
houve dúvidas. Apresentaram um conjunto de 13 mãos e 
afirmaram serem suspeitas porque não ataquei, leiloei, 
carteei como eles queriam que eu fizesse. Com elas vieram 
questionamentos do tipo: Por que jogar numa linha inferior?; 
por que  não bater tal carta antes? Com que inferência 
conseguiu marcar tal game?; por que não marcou 
slam......Suspeitas por que??? Volto a questionar, onde está 
escrito que devemos leiloar, atacar ou cartear de determinada 
maneira????? Qual é essa cartilha que não conheço. Existe 
sugestões. O Bridge além de técnico é muito subjetivo. 
Quando estou jogando contra adversários que considero 
fortes, se eu enxergar uma linha técnica vou direto para ela 



para não haver swing.  Muitas vezes descubro a linha técnica 
no meio do carteio. E  já era tarde demais. Acho que isto 
acontece com todo mundo. Entrei rapidamente com um A 
quando deveria ter deixado correr para a mão, etc... Quando 
estou jogando com adversário “fraco”, seja o que Deus quiser. 
Jogo como achar melhor, levo em consideração a sensação do 
momento. Pensou muito??Passou rápido demais?? Preciso 
ganhar muito? Posso especular?? Muitas vezes percebo a 
linha técnica tarde demais. Foi o que aconteceu na mão abaixo 
de um jogo amistoso: 
não lembro bem mas era mais ou menos assim: 
Estava jogando contra o Drinbet nem lembro quem era meu 
parceiro. Talvez o Gabriel ou a Paulinha e Gabriel fosse meu 
reflexo contra Diego e Miguel.  Não consegui achar essa mao 
no My Hands.  
 
Mao       Morto 
ADXXX      KJXXX 
AD       XX 
D98X      AKXX 
KD       XX 
 
Contrato 5 Espadas A maos pode não ser exatamente essa. 
 
O Drinbet saiu de X Ouros.  Parecia que eu tinha engolido um 
slam na finesse de copas. Rapidamente, sem pensar, eu 
coloquei o A e Tirei os trunfos terminando na mesa. Joguei 
Paus a direita serviu e a esquerda jogou A de paus e Paus. 
Joguei ouros para o A e a esquerda baldou!!! Neste momento 
e,  sómente neste momento, eu percebi a besteira que tinha 
feito ao entrar com o A da mesa na saída, se eu tivesse deixado 



correr para a D a o adversário da direita teria que colocar o 
10 ou o V e agora eu jogaria copas para o A e D de copas da 
mão e ganharia 5 Espadas onde estivesse o Rei de copas. Se 
estivesse com o Drinbet (a esquerda) ele seria obrigado a 
voltar corte e balda, se estivesse com o parceiro dele a direita 
ou ele voltaria ouros me entregando a finesse ou também 
voltaria corte e balda.  Como meus adversários na outra mesa 
eram fortes Diego e Miguel, eu resolvi de jogar para um não 
swing se o R de copas estivesse com o Drinbet à esquerda, ou 
seja, mal para mim. Achei lindo jogar o A de copas e D de 
copas da minha mão. A Dama estava mal, com o Drinbet e a 
bolsa foi igual. Ganhei 5 Espadas. E o Drinbet mais uma vez 
ficou furioso. 
 
O Gabriel, quando soube que eu ganhei a mão ou era o 
próprio morto, disse: Você jogou muito mal, não tinha que ter 
entrado com o A de ouros na saída. E eu respondi, só 
enxerguei essa linha quando percebi que os ouros estavam 4-
1. 
 
Isso prova como muitas vezes um jogador pode se precipitar, 
Não enxergar de pronto qual é a jogada correta. 
 
No inicio, ainda não familiarizada com o BBO, comecei a 
testar algumas das probabilidades que estamos cansados de 
conhecer, comecei também adotar as técnicas que estava 
aprendendo no Bridge Master. 
 
1º. Com 10 cartas de um naipe devemos fazer a finesse se 
possível. Isso é o que nos é sugerido pelos melhores técnicos. 
Mas o percentual de diferença entre as 2 jogadas é muiiito 



pequeno, em torno de 2%. Testei por algum tempo: Bati por 
cima. Muitas delas foram favoráveis a mim. O Rei estava seco 
atrás. O que não prova nada porque utilizei um universo 
muito pequeno. Na maioria das vezes um jogador fraco entra 
com a Honra, acabando assim o  problema.  
Numa dessas minhas experiências, cacei um Rei seco do  
Drinbet e outro do MVBoas. Com certeza, isso incomodou  
meus adversários. Um deles, até comentou na hora: parece 
que você está olhando as cartas. Eu nem liguei, eram jogos 
amistosos com muita amizade e brincadeira. Respondi: se 
você não tivesse saído dessa forma eu jogaria de outra. 
 
Mas, isso foi o bastante para começar uma perseguição.  A 
partir daí, um certo jogador começou a assistir TODOS os 
meus jogos. Eu percebia, e pensava comigo mesma: que esse 
cara tá fazendo aqui? Com tantas mesas mais interessantes 
para assistir, mesmo a de meu reflexo, que tinha Gabriel e 
jogando com jogadores mais importantes do que eu, uma vez 
que sempre eu jogava contra adversários “mais fracos”!!! 
 
2º. Fiquei mais curiosa e passei a jogar no solitário no Bridge 
Master. Dai, percebi alguns carteios onde poderia caçar a D 
mal colocada desde que eu tivesse o 9 junto com RV ou AV. 
 
Algumas mãos, onde eu não tinha nenhuma informação,  
comecei a adotar essa técnica. Por exemple: Com A9X e KJ8, 
Joguei pequena para o R e em seguida o J da mão. Uma delas 
lembro-me bem, foi contra a minha querida Maria João. Deu 
certo a adversário da esquerda cobriu com a D e eu cobri com 
o A e ia fazer a finesse do 10 quando este apareceu segundo!!! 
Na hora, ela questionou que jeito estranho de jogar!!! E eu 



respondi: essa foi para pagar aquela jogada de ontem que 
você fez contra mim de bater o AK com 8 trunfos de AKJ, 
caçando assim a minha Dx atrás. Rimos à beça. Aquela jogada 
dela estava entalada na minha garganta. 
 
Outra: Na final do Sul-americano feminino contra o Chile, 
um time muito mais fraco que o nosso, apareceu novamente 
uma figuração onde eu conhecia 9 ou 10 cartas da adversaria 
da direita. 
 
Mão nr 4 Final do Sul americano feminino: 
 
 

 
 
 
A Paulinha aceitou o meu convite, naquela época ainda 
jogávamos essa voz de 2ST como convite, hoje em dia já 
mudamos. Todos os nossos 2ST são artificiais. A saída foi 7 de 
copas. Eu tinha 8 vazas por cima e a nona somente poderia 
ser feita no naipe de espadas. Eu não podia dar a mão para os 
adversários porque bateriam 5 copas. Após fazer a vaza, 



comecei batendo os meus 5 ouros. O Adversário que marcou 
e remarcou copas serviu 3 ouros. Então naquele momento eu 
sabia que ele tinha 9 ou 10 cartas vermelhas. O adversário da 
esquerda baldou 3 paus, sendo que o 1º foi chamada. A minha 
direita baldou 2 copas. Conclui que a mão dele naquele 
momento era 4/5 copas + 2 ou 3 cartas pretas. Eu estava Vul, 
e devia estar na frente porque numa bolsa anterior elas 
tinham sido dobrados em 2 espadas Vul -3 . 800 para nós. Era 
o 1º tempo da final. Ou o 1º. Tempo que joguei dos 3. Pelas 
baldas e pelo tempo que cada uma pensava achei que a D de 
espadas estava com o adversário da esquerda. Era puro 
palpite. Onde está a D??? Se fosse somente uma questão de 
probabilidade a D deveria estar mal já que a direita somente 
tinha 2/3 cartas pretas. Joguei pequena espadas da mesa, para 
ver se o 10 ou a D apareceria. Nada!! Resolvi que não iria cair 
2 down. Fiz o Rei e joguei o Valete em direção ao A da mesa. 
Para ver o que acontecia. Se a esquerda tivesse D10 teria que 
cobrir. E foi o que aconteceu. Cobriu como cobriu todas as 
vezas durante o campeonato. Mas, ela não tinha o 10!!!! Se eu 
quisesse e pudesse saber onde estava uma H bastava jogar 
uma H que ela cobria. Quando cobriu, pensei comigo mesma, 
tem D10. Cobri de A, feliz da vida por cair somente uma 
down. Qual foi a minha surpresa quando apareceu o 10???? 
600 para nós. Joguei mal? Fora das probabilidades? E 
daí???Acertei a bolsa. Do outro lado a saída foi o 4 de espadas 
a chilena fez o J, jogou ouros para o A e 2 de paus, K de paus 
e A de paus. Voltou espadas. A chilena fez o Rei de espadas e, 
ninguém sabe por que jogou o 10 de ouros e deixou correr. 
Perdeu as contas dos ouros!!! A Graça fez o J que neste 
momento estava segundo, bastava ela bater por cima com 9 
ouros, eles estavam 3 a 1 e ela sabia. Graça cobrou AK de 



copas, 1 down!!!!!  Se vcs derem esta mão para um atuário 
não bridgista com certeza ele dirá que a maior probabilidade 
é a D estar na minha esquerda!!! Com 5 ou 6 cartas desse 
naipe contra 1 ou 2 do outro lado. 
 
Ok. Não joguei na melhor linha, mas joguei no cheiro , pura 
sensaçao de mesa. Artificio muito utilizado por nós jogadores 
no desespero. 
Por favor deem uma atenção à bolsa nr 14 do tempo anterior.  
Eu poderia ter tranquilamente marcado 4 copas. Engoli esse 
game ridículo. Por que editar mãos? Por que escolher 
somente as mãos que acertei?  Na bolsa 14 deliberadamente 
marquei minha mão como sendo muito mais forte do que 
realmente era? Não deixei alternativa para a minha parceira 
senão a de marcar 5ouros. Fomos dobradas e caímos 3 down:  
12 para as adversárias. 
 
 

  



E na bolsa 12, por que marquei 5 ouros??? A minha parceira 
entrou em barragem. Não havia necessidade, estávamos na 
frente,  muita gula, precisava do As de copas bem. Mas não 
estava. 
 

 
  



Suiço das quintas feiras: 
 
 
17/09/20, enfrentamos a equipe do Henrique, filho do Jeovani. 
Na primeira bolsa a Paulinha enganou-se no leilão e achou 
que minha voz de 3ST era 18-19 com 2 cartas de paus. Não é. 
Já discutimos, ela esqueceu que 3ST nessa sequência significa 
exatamente 3 3 4 3 com 4 cartas de ouros e mínimo 12-14 
ruins. Marcou 6ST!!! Caiu a mesa e mais uma vez eu tinha 
que fazer um contrato praticamente impossível. Tinha 8 vazas 
por cima. Comecei pelos paus, eles estavam 4-1 mas do lado 
bom. Passei a ter 10 vazas. Ainda precisava de mais 2. Joguei 
pequena espadas para o R9 da mesa e o Claudio facilitou 
entrando com o A. Agora já tinha 11 vazas. No meio do 
caminho o F Carioca baldou 2 ouros. Eu gostei porque esse 
era o naipe que eu poderia apurar a 12 vaza. Mas porque ele 
baldou 2 ouros????? E por que seu parceiro, quando fez o A 
de espadas voltou copas quando ele tinha chamado ouros??? 
Muito estranho. Conclui que ele tinha a D de espadas e não 
tinha mais ouros. Os ouros estavam 5 x 1 e, neste momento o 
FCarioca tinha D10X de ouros. Só ganharia essa mão se o 
Fernando tivesse o 10 de espadas. Jogaria o J de espadas da 
minha mão e escoparia o 10, fazendo assim a 12ª vaza. Joguei 
assim? NÃO. Estou sendo perseguida, ameaçada. Escrevi 
para a mesa o seguinte: vou perder este jogo consciente assim 
não poderão fazer nenhum tipo de acusação.  Não joguei o V 
de espadas, fiz a finesse de ouros cuja D era carta marcada 
em este. 1 down num jogo que me entregaram!!!!! 
 
Mais uma mão desse mesmo tempo: 
 



 
Mesmo contrato final nas duas mesas. Paulinha era a 
carteadora  a tbattaggia saiu normalmente de Paus e quando 
a Paulinha jogou a finesse de copas o adversario bateu todos 
os Paus. 1 down. 
Quando apareceu os resultados percebi que tinham feito 3 ST 
na outra mesa. Fui para o Gabriel e perguntei: Como vcs 



entregaram 3ST?  E ele respondeu: Eu saí na  saida 
obrigatória da mão R de Espadas!!! Essa era a única que 
entregava!!! Quase nos divorciamos. Comecei a berrar feito 
uma louca: NUNCA MAIS SAIA ASSIM, JÁ PENSOU SE É 
A ÚNICA QUE DERRUBA??? O QUE VAO DIZER ??? 
Dá para jogar assim??? 
 
f) Caso os indícios apurados não sejam compatíveis com as 
suspeitas originais, o processo será encerrado e arquivado. Caso 
contrário, os achados serão submetidos à jogadora para que 
possa exercer seu direito de ampla defesa. Se ainda assim a 
análise 
corroborar com as suspeitas, o processo passará para a fase final 
de análise detalhada de um conjunto suficiente de mãos para que 
haja uma decisão definitiva. 
 
Este parágrafo foi bem mais suave. Farei o possível e, se 
precisar, o impossível para convencer a todos da minha mais 
total e obvia  inocência. 
  



2. ANÁLISE ESTATÍSTICA – COMPARAÇÃO ENTRE 
PARES 
a) Para comparação com outros jogadores foram analisadas 8.256 
bolsas de 24 
jogadores inclusive a investigada (ANEXO 3).  

 
Para serem mais justos deveriam utilizar bolsas de 
campeonatos de seleção, Sul Americanos, Brasileiros, 
Mundiais e Olimpíadas, que são as que jogo normalmente. 
Colocar, entre outras, mãos jogadas entre amigos em jogos 
não oficiais, num ambiente onde absolutamente tudo é 
permitido, quero dizer  “Undos”, de voz e de carta, depois do 
leilão ser feito ou de jogadas feitas e fechadas, é o maior 
absurdo.  



Foram utilizados os seguintes critérios: 
o Jogadores em posição equivalente ou superior à Leda Pain no 
ranking da Brasileira de Bridge; jogadores que tenham jogado 
pelo menos 344 bolsas em torneios oficiais recentemente, 
podendo ser brasileiros ou estrangeiros, caso a maior parte das 
bolsas analisadas tenha sido jogada em torneio no Brasil ou 
organizados pela CSB; o Não foram incluídos os jogadores que 
tenham jogado número significativo de bolsas como parceiros da  
Leda Pain pois seus resultados são afetados diretamente pelos 
resultados da jogadora. 
 
Na minha opinião aqui houve outro grave erro!!! No meu caso 
em especial, joguei na maioria das vezes, de parceira de um 
dos maiores jogadores de bridge do mundo, que é meu 
marido, Gabriel Chagas.  
 
Os jogadores mencionados, na maioria da vezes, são 
profissionais que estão ali jogando com seus alunos ”ou 
sponsors” e tem que mostrar resultado. Por que um sponsor 
paga quantias enormes para jogar com um determinado 
jogador? A resposta é fácil: porque este não consegue jogar 
com jogadores da categoria daqueles contratados uma vez 
que ainda não passam de jogadores intermediários. Existe 
casos, o do Gabriel, por exemplo, que pela sua paixão pelo 
Bridge, ajudou muito o Bridge Brasileiro a atingir níveis 
internacionais, hoje somos respeitado neste esporte, única e 
exclusivamente ele ajudava os componentes da equipe. Cansei 
de ver ele pagando curso de inglês, comprando roupas de frio, 
etc...  O nosso Bridge é pobre, a maioria dos nossos grandes 
jogadores sequer consegue pagar a inscrição. Eu, aqui, não 
estou diminuindo a ninguém, mas comparar o nível do bridge 



dos alunos e/ou sponsors com o meu, por exemplo, acho 
completamente fora de contexto. Tenho 47 anos de bridge, 
onde parei por 8 ou 9 anos, e cheguei no mais alto patamar 
que jogadoras brasileiras conseguem chegar. Posso ser 
comparada a esses alunos/ sponsors? Nunca ganhei nada que 
não fosse com os meus próprios esforços, meu e das minhas 
parceiras ou parceiros. 
 
Eu também tenho muitas mãos para “reclamar” caso fosse o 
meu feitio. Mas, não o faço porque sei que o bridge é muito 
subjetivo. As vezes você quer recuperar, está atrás 
visivelmente; as vezes você sabe que está jogando com 
adversários mais fracos e arrisca um dobre ou mesmo faz uma 
jogada de menor probabilidade porque sabe o que está 
acontecendo na mesa. Sem contar que existe o misclick. Na 
semana passada por exemplo fui praticamente obrigada a 
perder um slam que me entregaram porque se eu ganhasse 
diriam que conheço as cartas. 
 
 
 
Além do Gabriel, meu parceiro mais constante, nessa 
pandemia, estou jogando também com uma parceira 
excelente, jovem e agressiva. Nossa dupla começou no final do 
ano passado quando Isabella Vargas e eu resolvemos 
continuar na mesma equipe mas não mais como parceiras. E, 
a pandemia ajudou aprimorar muito o sistema dessa nova 
dupla Paulinha e Leda sistema este que eu jà jogava com 
minha parceira anterior e com o Gabriel.  Um sistema 
bastante sofisticado e com muitas vozes artificiais. Minha 
parceirinha a Paulinha está aos poucos aprendendo a 



manusear todas essas novas informações.  Nosso rendimento 
é fora dos padrões da maioria. Antes da pandemia tivemos 
alguns torneios jogados no Bridge do Rio com excelentes 
resultados de Butler, que todos nós sabemos que não é o ideal. 
Mas se VSas querem comparar o meu bridge presencial ao 
meu bridge on line , por favor procurem com o Thiago os 
nossos resultados. Garanto que vão se surpreender. 
Remexendo meus guardados achei o resultado  do ultimo 
torneio de Natal do Bridge Club do Rio de Janeiro, 
presencial: 

 
 
Notem que Gabriel e eu ganhamos com 74,2%!!!!! 
 
  



b) A tabela abaixo apresenta o resumo dos resultados dos 
jogadores utilizados na 
comparação: 
 
c) Analisando-se somente as mãos perdidas, chega-se à seguinte 
distribuição: 

 

 
 



 
Insisto em afirmar que o jogo de Bridge é um jogo de duplas. 
Enquanto eu joguei com meus parceiros habituais: 
 
Robertinho: Excelente jogador, mas jogou algumas vezes  
com seus alunos. É o maior incentivador do Bridge Brasileiro.  
 
Tubiska, uma das maiores jogadores femininas que conheço: 
Foi minha parceira durante 6 ou 8 anos nem lembro mais. 
Aprendi muito com ela. Fico lisonjeada com a comparação e 
concordo uma vez que hoje estamos entre as melhores 
jogadoras do Brasil e da América do Sul. 
 
Mauricio: Excelente jogador, mas é profissional. Joga com 
seus sponsors  E, de maneira nenhuma, estou desmerecendo 
os alunos, mas tem muito chão ainda para eles. 
 
Ravenna: Profissional que joga a maioria dos campeonatos 
com sua aluna. E, quando precisou, jogou também 1 ou 2 
vezes com outro dos maiores jogadores do mundo. Aí sim eu 
quero ser comparada. 
 
João Paulo: Profissional. Maravilhoso jogador, mas jogou 
com aluna. 
 
Vitamina: Maravilhoso jogador, profissional.  Jogou a 
maioria dos campeonatos com sponsors.  
 
Beto: Bom jogador, de excelente reputação. Mas também 
profissional joga com sponsor. E, de todos os matches que 
jogamos, vocês podem comprovar através do My Hands, ele 



deve ter ganho 1, se tanto. A dupla dele com o Drinbet é um 
fracasso. Ninguém confia em ninguém, os dois sozinhos se 
amassam. 
 
Graça e Lucia Dória:  Minhas amigas e companheiras de 
equipe. A Graça também joga profissional. Quando, com a 
parceira acho uma boa comparação. 
 
Pelegrini: Meu amigo, excelente jogador profissional. Jogou 
com sponsor. 
 
Madala: Talvez um dos melhores do mundo hoje . 
Profissional. Jogou nossos campeonatos com sponsor. Se 
jogar com Ravenna e/ou Vitamina pode ser comparado. 
 
Fabio Sampaio: Bom jogador. Pode ser comparado se jogar 
com um igual. 
 
Diego: Adoro!! Meu querido amigo, o primeiro a conversar 
comigo sobre toda esta situação. Pode ser comparado se jogar 
com jogador não sponsor.  
 
Marcelo C B: Outro excelente jogador, também um dos 
melhores do mundo. Conversamos muito sobre algumas 
mãos. Em algumas ele replicou “que jogada estranha”e eu 
expliquei o porque da minha jogada. Não poderá ser utilizado 
neste quesito se jogar com jogadores  mais iniciantes. 
 
Para encurtar, Caracci, Muzzio, Bianchedi e Robles: Ótimos 
jogadores. Aceito a comparação se jogarem com parceiros. 
Não com sponsors. 



 
Miguel: Excelente jogador. Que eu saiba somente jogou com 
Diego. Fico super envaidecida de ser comparada a essa dupla. 
 
Claudio Sampaio, meu amigo e companheiro de Juniores. 
Ótimo jogador e aceito a comparação se não estiver jogando 
com sponsors. 
 
Stefano: Excelente jogador mas iniciante, tem muito chão 
pela frente. Mas forma boa dupla com Mauricio, com o 
Sebastian (Silversc) etc... 
 
Como V.Sas. podem facilmente verificar nos arquivos de 
bridge, a maioria desses maravilhosos jogadores são 
profissionais e/ou professores. Eu acredito que suas médias 
poderiam ser infinitamente melhores se estivessem jogando 
com seus parceiros habituais. Consequentemente esse 
trabalho minucioso feito, com certeza,  por um profissional 
super experiente mas não bridgista não pode ser acatado para 
provar qualquer estatística de bridge. Seguramente, um 
bridgista atuário saberá fazer esse tipo de coisa. 
 
Me foi indicado um jogador inglês, que hoje vive no USA, 
Nicolas Hammond, Autor de Detecting Cheating in Bridge. 
Parece que ele é uma das maiores sumidades nesse assunto. 
Afirma que mesmo no bridge presencial ainda existe 
irregularidades.  Ao meu ver, somente um jogador de bridge 
atuário poderia fazer essas análises. 
 
Eu joguei todos os campeonatos ou com minha parceira 
habitual, a Paulinha, ou com meu parceiro habitual que é meu 



marido Gabriel Chagas, alguns ainda, joguei com o Bob 
Martinez, excelente jogador Uruguaio. As nossas medias 
obrigatoriamente, excluindo situações adversas tem que ser 
muito maiores. Não sou professora e muito menos 
profissional. Jogo somente com amigos. Iguais ou muito 
melhores do que eu. Portanto, para fazer qualquer tipo de 
média estatística não se deve levar em consideração apenas 
alguns jogos, ou  TODOS ou os extremos devem ser retirados. 
 
 

 
Já falei incansavelmente sobre esse assunto, vide itens 
anteriores.. 



3. OUTRAS ANÁLISES: 
 
a) Adicionalmente à análise estatística comparativa entre a 
performance da jogadora e seus pares, também foram coletadas 
informações sobre a performance da própria jogadora em relação 
ao field dos torneios em que ela participou em torneios oficiais ao 
vivo e online. 
b) Ainda que o resultado do Butler não seja um indicador 
rigoroso, posto que é afetado pela performance de todos os 
participantes, a variação positiva significativa é compatível com 
o uso de recursos ilícitos ao passo que a estabilidade ou redução 
seriam indícios contrários à suspeita de ilegalidades. 
c) Ainda que não tenha sido possível recuperar todos os torneios 
recentes, no presente caso, a variação percebida foi 
significantemente positiva, conforme a tabela abaixo: 
 
Meu curriculum bridgistico presencial trás resultados no 
feminino (talvez surpreendentes para V.Sas. onde sou a 
primeira do Ranking Sul Americano há mais de 12 anos 
(talvez 14? 16?) bem como no Aberto livre onde sou a 
primeira mulher. Fiz um trabalho de pesquisa super apurado 
a Marina Milos ajudou, VSas poderão encontrar no meu 
curriculum  que consta no ítem C Da CONCLUSAO na 
ultima pagina deste documento. 
 
Então, não há o que se falar que meus resultados no bridge on 
line foram “improved”. Alias, perdi dois campeonatos que 
deveria ter ganho com um pouquinho mais de atenção e sorte. 
Um deles for por um ponto e o outro, foi disputadíssimo. Com 
um pouco mais de sorte, poderíamos ter ganho todos. No 
Misto, joguei muito bem com o Gabriel e de quebra  tivemos 



uma grande ajuda da Jill Meyers, do Bob Hamman, do 
Hemant Lall, do Zia e da Anam Tebha. 
 
d) Adicionalmente, aproveitando o fato de que todas as rodadas 
do Festival Brasileiro Online tiveram partidas transmitidas, foram 
analisados os vídeos dos jogos transmitidos para identificar 
situações que pudessem ser consideradas atípicas. Quais foram 
essas situações atípicas? Assim que me forem presentadas eu 
as contestarei uma a uma como estou fazendo agora. 
 
e) Nesses termos, a análise dos tempos transmitidos em que a 
jogadora participou demonstrou que em pelo menos duas rodadas 
as mãos foram jogadas simultaneamente (ANEXO 2). É 
importante notar que em nenhum dos outros jogos do torneio que 
foram transmitidos o fenômeno se repetiu, bem  como, essa 
circunstância não esperada em virtude do histórico de tempo dos 
jogadores, além do que, os adversários fizeram considerações 
sobre a tempestividade atípica durante o jogo. Qual o problema? 
 
Bem, não entendi absolutamente  nada do que estou sendo 
acusada neste quesito. Sentamos para jogar após a chamada 
e iniciamos com a bolsa que estava sendo apresentada no 
momento. 
 
Qual foi a denuncia desta vez? Não se pode ir ao banheiro, 
falar com um filho, atender a porta, etc.... Será que é isto? 
Joguei a primeira rodada. 
Vale acrescentar que era um domingo de final da Champions 
League  e aniversario da minha irmã. Fomos jogar na casa 
dela. Não havia computadores, Gabriel foi para o escritório 
dela, num prédio ao lado e eu fiquei num lugar com 40 pessoas 



inclusive crianças entrando e saindo da sala onde fui jogar. 
Um verdadeiro caos. 
 
Segue análise detalhada do 1o. tempo da final, onde eu joguei 
As bolsas foram jogadas normalmente, a medida em que eram 
apresentadas. Acho que as pessoas estão ficando neuróticas. 
 

 
 
Paulinha e eu derrubamos 2 em 1ST. Sai na 4ª. Carta de 
espadas, Paulinha fez o R , bateu a D e voltou Espadas. Bati a 
4ª. Espadas e ela baldou o 7 de Copas (negando copas), batí  a 
mica de espadas e ela descartou o 7 de Ouros (negando ouros). 
Voltei o 6 de paus, o morto serviu  o 10 a Paulinha o V e o 
carteador fez o A e jogou Paus. A Paulinha fez o Rei e jogou 
Paus. O carteador fez AKD de ouros e claim: 2down. Do outro 
lado o ataque foi igual só que o Hawai fez algumas gracinhas, 
ao em vez de negar Copas e Ouros, ele chamou copas!!! Mas 
o nosso grande campeão Septiembre , assim mesmo jogou 
Paus. O Gabriel, esperto, colocou pequena e o Hawai colocou 
pequena. O Gabriel fez o 9!!!!!! 
 



Qual a reclamação?? Se alguém tivesse que reclamar algo 
sobre essa bolsa, deveria ser os nossos reflexos. Por que o 
Septiembre voltou Paus e não copas????  Como o Hawai 
jogou pequena não há o que se falar em reclamar. Aliás 
reclamar não é de nossa estirpe. 

 
 
A Paulinha optou por dizer D informativo. Assim não 
conseguimos puni-los. Perdemos 3 IMPS. Nossos reflexos 
foram punidos. 
 
 

 
 
Qual foi o problema dessa mao? Estou arrependida ao jogar  
esta mão percebi que, mais uma vez, a minha figuração 
quando falta a D e o 10 apareceu novamente. Se eu tivesse 



jogado pequena espadas para o Rei e jogado em seguida o J 
eu teria escopado o 10!!! Não joguei assim. Perdi essa 
oportunidade. Se o Madryn bobeasse, se eu a tivesse feito, 
poderia ter ganho o jogo!!! Essa figuração me persegue.  Do 
outro lado, uma dupla não estabelecida, de ótimos jogadores, 
porém sem recursos, aterrissou em 3ST. Não acharam o fit 4-
4 de espadas para decidir qual o melhor contrato. 
 
 

 
 
Essa mão nr 4 eu já expliquei: 
Paulinha abriu de 1 Espadas e eu resolvi marcar 2 Copas, 
uma vez que já tinha um super fit. Paulinha marcou 2 espadas  
e eu marquei 3 espadas Slamish. Jogamos não serious, ou seja 
3 ST dela seria mínimo e qq outra voz mão melhor. Pelo fato 
de ter marcado 2 espadas ela se sentiu protegida e marcou 4 
Paus ( mao melhor cue bid). Em continuei com 4 Ouros e ela 
4 Copas (A de copas). Não damos cuebid de seca no primeiro 
naipe da parceira, a não ser que já tenha negado esse cb. Eu 
marquei 4ST (kcard) ela respondeu 5 Paus. Eu sabia que 
faltava o R de espadas. Dai perguntei a D de trunfo e ela 
respondeu 6 Paus (tenho a D e reforço em Paus). Marquei um 
slam faltando o R de Espadas. Tinha 11 trunfos, bateu por 



cima. 
  



 
Nos jogadores de bridge já marcamos inúmeros slams em 
finesse!!! Isso é suspeito? 



 
Do nosso lado, eu dei uma forçada de barra abrindo com 
apenas 11 pontos de 1 Ouros. Peguei minha parceira com jogo 
e fit e acabamos num contrato idiota de 4 espadas. Nossos 
reflexos não foram felizes atacaram 1 Ouros D. E os 
adversários ganharam nessa bolsa  190 = 5 IMps. 
Onde está a suspeição? Em todas essa bolsas se houvesse 
irregularidades o resultado deveriam ter sido muito melhores 
para nós.  
 

 
Perdí 5 Copas!!! Como eu não sabia que ouros estavam 3-3 
não dá para perder. Mas ganhamos 3 IMps na bolsa porque 
os adversários foram a 6 Copas  dobradas 1 down. Se eu 
tivesse ganho 5 Copas nos ganharíamos 13 Imps. Ao em vez 
de 3. 



 
Nossos reflexos engoliram o Slam batido de 6 Copas. 
Marcaram na nossa mesa de um jeito bastante estranho. Sul 
mostrou abertura de 2ST (após abertura de 2 Paus) e o 
Madryn com 7 pontos e um naipe de Copas encabeçado pelo 
6 fez um Puppet, provavelmente porque achou seu naipe 
abaixo da critica em seguida sobre 3 Ouros marcou  3Espadas 
mostrando 4 Copas  ( afinal tinha seca de Paus)  
A parceira encerrou o leilão afinal ela tinha apenas 22 pontos 
marcando 4 Copas. Para mim essa voz de 2ST depois da 
voltinha é ilimitada. O Madryn com essa mao super poderosa 
perguntou os Kcards, em seguida perguntou a D e marcou o 
Slam batido que meus reflexos não marcaram porque o 
Gabu44 não teve coragem de dar o cue bid de espadas, mesmo 
sabendo que quem ia cartear era o Ozdil, um excelente 
carteador. Perdemos mais 13 IMps. Voces não acham que eu 
deveria estar ganhando muito? Sou suspeita de 
irregularidades e...... 
 



 
Nessa bolsa 8 eu tinha fit nono, poderia ir para o nível de 3 
barrando assim os adversários. Foi o que fiz. Nossos reflexos 
não foram barrados e conseguiram mostrar o fit nono de 
ouros. Jogaram 4 Ouros. Ganhamos 2 eu cai 1 down, a 
Sandrixg deu uma vaza na saida e meu reflexo ganhou 4 
Ouros. 
Onde houve irregularidade? 
 

 
 
Na minha mesa me deixaram jogar 5 Paus que não ganha. Na 
outra os reflexos defenderam em 5 Espadas um game que 
seria 1 Down. Somou para eles novamente. Perdemos 5. 
 



 
Nessa bolsa 10 provavelmente os adversários não marcaram 
esse slam que depende da saída porque o Mandryn foi muito 
conservador. Ele tem abono 6º de AKJ para o parceiro e de 
quebra o A de copas. Tambem não vi nenhuma 
irregularidade. O Hawai poderia ter derrubado com  a saída 
de Paus. Talvez um D do Septembre (proibindo a saída de 
copas) tivesse ajudado. Super difícil. Continuo não vendo 
irregularidades. 

 
Duas alucinadas!!! Aterrissamos em 4 Espadas. Olhando 
rapidamente temos que dar 2 em cada naipe com exceção de 
Ouros. Caímos 2 down perdemos 4 IMps. Nós duas demos um 
up grade nas respectivas mãos. Eu convidei a game e a 
Paulinha queria slam!!! Eu achei que iria cair 11-12 pontos 
na mesa com um super abono 3º. Morreu 8 com 3-3-3-4 e 
abono de Dxx. Ci somente 2 downs porque o Madryn 



confundiu a aluna, colocou o V de paus na saída e ela entrou 
de D quando o carteador jogou branca para o 10xx. Do outro 
lado meu reflexo carteou 3 Ouros e foi uma down. Perdemos 
4. 

 
Nessa bolsa  eu defendi sozinha 7 Copas que não ganha nunca 
em 7 Espadas. Minha parceira quase enfartou quando viu a 
minha voz de 7 Espadas. Ela tinha DVx de copas e.. eu o 10 
seco. Do outro lado o Hawai abriu de 2 Espadas  e modificou 
todo o leilão. Bolsa igual. Essa bolsa poderia dar um swing de 
9 pontos para mim se eu soubesse que minha parceira tem 1 
vaza de trunfo. 
 

 
 
 
Engolimos 6 Ouros ridículos. Novamente a aluna não se deu 



conta que meu RD era copas e marcou 1 copas. Confundindo 
todo o nosso leilão menos o do parceiro que tinha 4 copas de 
ADJX . Eu achei que 1 copas era um D informativo e D da 
Paulinha era de abono e a Paulinha,  achou que a Sandrixg 
tinha marcado natural resolveu mostrar a sua mão máxima 
com o D. Soneguei o cb de R de espadas com abono de Rxxx 
de ouros. Do outro lado foi fácil a mão da Paulinha abriu de 
2 Paus ninguém entrou obviamente e marcaram 6 Ouros num 
leilão livre fácil!!! Perdemos mais 13. Conhecendo as cartas 
eu não sonegaria esse cb de espadas e a minha parceira 
marcaria tranquilamente 6 Ouros.  
  



 
 
Na minha mesa os adversários marcaram 1ST e fizeram justo. 
Do outro lado, poderia cair muito mas o Ozdil cobriu com o 
10 de ouros a volta de 9 e caiu 1 down. Mal jogado pelos meus 
reflexos. Perdemos 4 pontos. Onde houve irregularidade? 
 
  



 
 
Adversários aterrissaram em 2 espadas e caíram 2 down!!!. 
Do outro lado nossos reflexos foram cartear 2 Ouros D. Se eu 
estivesse num bom dia teria dobrado informativo novamente. 
A Paulinha passaria e ao em vez de 200 seria 500 para nós. 
Bolsa igual. Eles caíram 1 down = 200. Novamente pergunto 
onde houve irregularidade? 

 
Os 2 lados cartearam 3ST. Do nosso lado a Paulinha deu uma 
vaza e um tempo ao voltar a segunda espadas e derrubamos 
somente 1. Novamente, onde houve irregularidade? 
Perdemos mais 3 Imps. 
  



Segue análise detalhada do 3º. Tempo da final: 
 

 
Fui agressiva falei livre com apenas 6 pontos, mas, com 4 
espadas de A. A Paulinha que tinha o baralho deu um cb 
graças a Deus o septiembre disse X e eu pude passar. 
Carteamos 3 Espadas sem D. E o resultado deveria ser bom, 
mas pegamos as espadas 5-1 caímos 2 down. Bolsa igual. Qual 
foi a irregularidade? 
  



 
Essa mão já foi exaustivamente comentada, mas vamos a ela 
novamente: 
 
Eu abri de 1copas Paulinha marcou 2ST (12 15 com abono 
4º.) eu marquei 3espadas. 
Que pede o seguinte procedimento: 
Com qualquer nr de espadas sem H, voltar para o naipe de 
trunfo. 
Com H do 2º. Naipe do Abridor, dar um cb 
Com HH no 2º. Naipe do Abridor marcar 3ST 
Com duplo fit com pelo menos 1 H abonar. 
 
Neste caso a Paulinha deveria ter marcado o 1º. Cb 
disponível, 4Paus. Esqueceu o sistema. Marcou 3ST que são 
2H maiores no segundo naipe do Abridor. Eu imediatamente 



coloquei o RD de espadas na mão dela. E segui o leilão 
dando o meu primeiro cb. 4Paus. Ela marcou 4 Ouros cb o 
Adversário D e eu como tinha seca, seguindo o nosso sistema, 
passei para ouvir o RD que mostra o A. Ela Redobrou e eu 
agora sabia que ela tinha KD de espadas, pelo menos 4 
trunfos e o A de ouros. A saída de Paus estava protegida 
porque eu iria cartear um slam se fosse o caso. Essas Honras 
já conhecidas mostravam apenas 9 pontos. Ela teria que ter 
pelo menos mais 3, se mínimo e 6 se máximo. Perguntei os K 
cards e ela respondeu que tinha 2. O R de copas, A de ouros, 
e RD de espadas. Contei as minhas vazas 5 copas da minha 
mão + 4 espadas + 2 Ases, se ela tivesse RD de espadas secos 
eu teria balda para 1 paus e ganharia 7, se ela tivesse 
máximo eu ganharia 7 sempre. Se ela tivesse o J 10 de copas 
tenho 7 sempre. Resolvi então não convidar a 7 e sim 
marcar. Quando caiu o morto reparei que ela tinha se 
enganado, mas tinha uma carta super importante o R de 
paus. Resultado: 7 copas feitas. 
Segue abaixo copia do meu sistema com a data da ultima 
modificação 22/06/2020. Esse torneio ocorreu em 23/08/2020. 
Qual foi a irregularidade? 



 
 
  



Nesta mão. O nosso querido Madalinha forçou no D de 
3Ouros e se deu mal. Ganhei D. Houve alguma 
irregularidade? 
  



 
 
Nada a declarar. Leilões parecidos, mesmo contrato mesmo 
resultado. 
 
  



 
 Entrei em 2Copas agressivamente, característica da nossa dupla 
nessa Vulnerabilidade. A Paulinha é muito mais agressiva do que 
eu. Ganhei 2 copas. O Rodrigo G Rosa também foi agressivo, mas 
levou 4 na cabeça. Esqueceu que não estava jogando com seu 
parceiro habitual. 5 Pontos para nós. Estranho o Vitinha ter 
marcado 4, ele é um dos jogadores mais agressivos que conheço 
e quando jogo com ele eu coloco o pé no freio. 
  



 
 
Outro esquecimento de sistema da Paulinha. Sobre a remarcação 
de Ouros feita pelo abridor após o Respondedor marcar 1 
Espadas, 2 copas é convite. Nosso relay é FG. E o relay sobre essa 
remarcação de ouros é 3Paus. Eu não aceitei o convite e preferi 
cartear 2 Espadas. Ela achou que eu tinha 3 cartas e marcou 4 
Espadas. 3 ST é absolutamente batido e foi o que meus 
adversários jogaram nessa bolsa. Me surpreende o Vita marcar 
3ST com seca de Paus quando seu parceiro abriu e remarcou 
ouros!!! Mas assim é a nossa vida de bridge, uma vez você acerta 
outra são os outros que acertam!!! Perdemos 13 pontos nessa 
mão. Onde está a irregularidade? 
  



Segue abaixo cópia do meu sistema: 

 
 
  



 
 
Paulinha agressiva como sempre abriu de 2 Ouros e o Madala 
engoliu o game batido. Onde está a irregularidade? 



 
Abri em 3ª posição de 1Copas. Notem que meu adversário 
também abriu com 8 pontos. Os 2 lados cartearam 3ST com o 
mesmo leilão e mesma saída 1 down. Thanks God!! Imagine se a 
saída de copas derruba e meu adversário carteador fosse um 
desses esponsors e/ou alunos da vida, eu estaria frita e 
enfarinhada. Onde houve irregularidade? 
  



 
Leilão semelhante, mas o Gabriel não entrou em 1ST (tr p Paus) 
e assim deixaram cartear 3 Ouros que é absolutamente batido. 
Sendo que 3 Copas também é batido. Engoliram esse parcial. 
Perdemos mais 6 pontos!!! Onde esta a irregularidade?? 
  



 

 
Mesmo contrato mas com leilões completamente diferentes. Vcs 
sabem o que significa “D invitational UP”? Pelo leilão W pareceu  
ter abono de Paus. Inesperadamente E surgiu com o naipe de 
Ouros no nivel de 5 encontrou o seu parceiro c e   6 cartas. Essa é 
a vida. Uns acertam outros erram. Esse é o nosso Bridge. Onde 
houve irregularidade? Ganhamos 1 pontinho. 
 
 



 
Leilão igual, o Madryn passou sobre 2Espadas e o Ozdil marcou 
3ouros. Com uma facilitada do Madryn eu não precisei acertar as 
copas. Ele entrou de A quando joguei pequena para o R. 8 vazas. 
Do outro lado, Ozdil caiu somente 1 em 3 Ouros. 2 pontos para 
nós. Ganhamos 2 pontinhos. 
  



 
O  Madala argolou 4 copas e se deu mal. Do outro lado o Ozdil 
preferiu dizer 2 ouros sobre o D do Adversário ( 2 copas melhor) 
sobre 3 ouros do abridor e Gabriel competiu em 3copas 
O Ozdil logicamente passou, já mostrou sua mão e os adversários 
foram cartear 4 ouros. Eles ganharam 4 Ouros 130 mas o Madala 
caiu 2 down vul. 200, ganhamos 2. Continuo não vendo nenhuma 
irregularidade. 
  



 
Derrubamos 1 St num ataque normal, acho que até poderíamos 
derrubar 2 down se a Paulinha não balda espadas. E do outro lado 
o Gabriel teve uma má sorte com sua abertura de 2 Copas 
flannery, pegou copas 5-1 e caiu 3 down. Houve irregularidade? 
Nesta mão eu não informei que copas estavam 5-1!!! Tudo é 
editado. Eu cometo irregularidades quando meus INIMIGOS, 
substantivo bastante apropriado para os meus ex-amigos. Perdi 5 
pontos. 
  



 
Leilão parecido, mesmo contrato final nada a declarar. Perdemos 
1 ponto. 
  



 
Nada a declarar. Ganhamos 1 ponto. 
  



 
Nesta mão perdemos 12. A Paulinha já estava exausta e não 
cobriu o 10 de ouros com a D quando tinha Q973 e o carteador 
não tem mais entrada na mesa!! Distraiu-se. Do outro lado o 
Gabriel fez um carteiro esdruxulo e perdeu 2 em 4 ouros. 
Perdemos mais 12. 
 
Por favor, analisem cada um de vocês individualmente estes dois 
Tempos da final. Alegar jogo simultâneo!!! Para beneficiar 
quem? No meu entender é uma acusação leviana. E eu é que exijo 
a defesa da  nossa Federaçao. 
  



 
4. CONCLUSÃO 
a) O aprofundamento da análise estatística convergiu para o fato 
de que os resultados da jogadora são significativamente 
discrepantes dos resultados de um grande número de jogadores 
analisados. Não concordo!!! E já expus as razões. 
 
 
b) Tal performance muito acima da média de jogadores de nível 
igual ou superior nos mesmos torneios é compatível com a 
eventual utilização de meios que proporcionem vantagem ilícita. 
Não concordo e também já expliquei o porque. 
 
  



c) Também o grande aumento de performance nas partidas online 
em relação ao histórico da jogadora se constitui de indício 
positivo para as suspeitas constatadas pelo Comitê de Ética.  
Essa afirmativa é o maior absurdo, mostra o total 
desconhecimento por parte de V.Sas. sobre o meu Curriculum 
de Bridge presencial. 



 
115º lugar no Rank da WBF entre 1206 .  
Sou a 1ª. Brasileira no Ranking current mundial. 



 
 
 



 
  



 
 



 
Sou a 1ª. Do Ranking Sul americano há 10 anos. Este 
apresentado não está atualizado é de 2017. 
  



 
Sou a 13º no Ranking Brasileiro livre 



CURRICULUM BRIDGISTICO 
 
Sul Americano Feminino de 2019 - 4º lugar  com Irene Gomes 
Brasileiro livre 2019- 1º. Lugar com Gabriel...... 
Sul Americano Feminino de 2018 -1º lugar com Lia Cintra 
Sul Americano de Veteranos de 2018 - 1º lugar com Gabriel 
Brasileiro Livre de 2018 – 1º lugar com Raul Leon 
Lyon 2017 -Venice Cup – presença com Isabella 
Sul Americano Feminino  2017 - 1º lugar com Isabella 
Sul Americano de duplas Feminino  2017 -2º lugar 
Seleção de equipes feminino  2017 -  1º lugar com Isabella 
Brasileiro de duplas livres 2017 – 1º. Lugar com Raul Leon 
Bahia Minas 2017 -  1o lugar Marcelo..... 
Sul Americano feminino 2016 - 2º lugar com Luz Ortega 
Seleção de quadras 2016 - 1º lugar com Isabella 
Butler Sul Americano feminino - Com Luz Ortega – 1º lugar 
Chennai Venice Cup 2015 – 15º. Com Isabella 
Sul Americano Feminino 2015 - 1º lugar com Isabella 
Brasileiro Livre 2015 – 4º lugar com Robertinho...... 
Brasileiro de duplas feminino – 1º lugar - Paulinha 
Brasileiro de duplas livre  2015 - 1º lugar com Gabriel 
Seleção de equipes femininas -2015 - Isabella 
Sanya 2014 World Mixed Teams – presença com Gabriel 
Seleção de equipes 2014 - 3º lugar com Isabella 
Sul Americano feminino 2013 - 1º lugar com Isabella 
Brasileiro 2013 – 4º lugar  
Venice Cup – Bali - 2013 presença com Isabella 
Seleção de equipes 2013 - 1º lugar com Isabella 
Sul Americano feminino 2012 - 1º lugar 
Olimpíadas de equipes 2012 -  pela 1ª. Vez numa semi final. 
Brasileiro duplas livre 2012 -  1º lugar com Gabriel... 



Mundial feminino Lille 2012  6º lugar Isabella  
Seleção de equipes Femininas 2012 - 1º lugar com Isabella 
Brasileiro de Equipes livre  2012– 3º lugar – Robertinho 
Olimpíadas de equipes femininas – entre as 8 com Isabella 
Venice Cup Valdhoven – 2011 - Isabella 
Sul Americano Feminino 2011 - 1º lugar com Isabella 
Brasileiro Feminino de 2011 - 1º ou 2º lugar com Isabella 
World Knockout Philadelphia 2010 - 30º - Isabella 
Sul Americano de duplas livres 2011 -2º lugar Fernando 
Lema 
Sul Americano feminino 2010 - 2º lugar com Isabella 
Brasileiro livre 2010 - 2º lugar com Gabi 
Seleção de Equipes Femininas 2009 - 1º lugar com Isabella 
Brasileiro de Duplas 2009 – 1o lugar  Gabriel  
Brasileiro de equipes livre  2009 - 2º lugar com Robertinho..... 
Beijing Olimpíadas da Mente- 2008 – 16º com Tubiska 
Beijing Mixed teams 2008 -  10o com Gabriel 
Sul Americano feminino  2008 – 1º. Lugar com Tubiska 
Seleção por duplas femininas 2008 – 1º lugar Tubiska 
Venice Cup Shanghai 2007 – 11º lugar comTubiska 
Sul Americano feminino 2007 – 1º lugar com Tubiska 
Seleção de equipes  2007 - entre o 2/4 com Tubiska 
Seleção de equipes femininas 2007 - 1º lugar com Tubiska 
Brasileiro feminino 2007 - 1º lugar com Marina Amaral 
Seleção de equipes femininas 2006 - 1º lugar com Tubiska 
Venice Cup 2005 - Estoril -13º lugar com Tubiska 
Sul Americano Feminino 2005 - 1º lugar com Tubiska 
Seleção de equipes femininas 2005 - 1º lugar com Tubiska 
Brasileiro Feminino 2005  2º. Lugar com Heloiza Nazarian 
Transnational Mixed teams Istambul 2004 – 24o. Gabriel… 
Olimpíadas Feminina Istambul 2004 - Tubiska 



Sul Americano feminino 2004 – 1º lugar com Tubiska 
Seleção de equipes Femininas 2004 – 1º lugar com Tubiska 
Seleção por duplas 2004 – entre 1 e 2º lugar com Tubiska 
Brasileiro Livre 2003 - 1º. Lugar com Gabriel...... 
Brasileiro de duplas feminino 2002 - 2º lugar com Tubiska 
Brasileiro de duplas livres 2002 – 1º lugar com Gabriel 
Venice cup Paris 2001 – 14º lugar comAgota 
Sul Americano Feminino 2001 - 1º lugar com Agota 
Seleção de equipes femininas 2001 -1º lugar com Agota 
Olimpiadas de Maastricht – 2000 – 26º lugar com Agota 
O\Brasileiro feminino 1999 -  3º lugar com Marina Amaral 
Seleção de equipes femininas 1999 - 3º lugar com Marta B O  
Sul Americano feminino 1998 -  3º lugar com Suzy 
Seleção de equipes  feminino 1998 - 1º lugar com Suzy  
Seleção de equipes femininas 1997 -1º lugar com Marina/Suzy   
Campeonato Brasileiro feminino 1988 – 2º lugar 
Seleção de equipes femininas 1985 - 2º lugar 
Sul Americano Feminino 1984 - 2º lugar 
Seleção de equipes femininas 1984 - 1º lugar Lizzie 
Olimpiadas de Seatle – 1984 - Lizzie 
Brasileiro Feminino  1983 - 1º lugar não lembro dos parceiros 
Seleção de equipes femininas 1983 - 1º lugar com Lizzie 
Seleção de equipes femininas 1982 -  2º lugar com Gertie 
Seleção de equipes femininas 1978 - 2º lugar não lembro 
Seleção de equipes femininas 1977 – 2º lugar não lembro 
 
Não existe outra jogadora que tenha um curriculum melhor 
que o meu a partir de 2001!!! A Tubiska, minha ex-parceira, 
companheira de equipe desde 2000 e sobretudo amiga 
querida, na minha opinião a melhor jogadora do Brasil, 
aparece em 2º lugar no Ranking sul americano dos últimos 20 



anos, porque não jogou os Campeonatos Livre que joguei e 
alguns outros campeonatos que joguei com parceiros de fora 
do Brasil. 
 
Não se pode falar que meu bridge foi “improved” na versao 
on line. Mas, isso deve ter acontecido também, pois nunca 
joguei tanto bridge na minha vida.  
 
  



Mês de marco de 2020: 

 



 



 



 



 

 
 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 
 
Mês de abril/2020 
 



 
 



 



 
 



 



 
  



 



 

 
  



 



 

 
  



 
  



 

 

 
  



 

 



 

 
  



 

 



 

 
  



 



  

 
  



 

 
  



 

 



 

 



 

 
  



 

 
  



 
  



 

 
  



 



 

 
  



 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 



 



 



 
 
Eu joguei 998 mãos somente entre 13/03/2020 e 30/04/2020. 
Tive um trabalho imenso em fazer esta planilha em word 
clicando não sei quantas centenas de vezes “shift control 
command 4” (fiz uma piada para este trabalho ficar um pouco 
mais leve). Para mostrar quantas mãos eu joguei em apenas 1 
mês e meio. 
 
Nas paginas seguintes eu procurei sintetizar mostrando 
somente a quantidade de maos e as minhas médias. 
Foi um trabalho árduo que somente um advogado ou quem 
quer comprovar a sua mais absoluta inocência pode fazer. 
Não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, mas 
aquele que foi feito eu não concordo pelas razões já expostas. 
 
Volto a reclamar o meu direito de afiliada à Federaçao 
Brasileira de bridge. Os advogados que compõe a Comissão 
de Ética e a Diretoria da Federaçao TAMBEM TEM QUE 
DEFENDER os membros que estão sendo perseguidos por 
jogadores  que por uma razão ou outra estão insatisfeitos com 
o resultado de suas vidas. 



 
Mês de marco/2020 343 maos jogadas

 

 
  



 
Mês de abril/2020  1018 maos jogadas 

 

 
  



 
Mês de maio/2020 - 1228 maos jogadas 
 

 

 
 



Mês de junho de 2020: 
 

 

 

 
 
 
  



Mês de julho/2020 – 1217 maos jogadas 

 

 
  



Mês de agosto/2020 - 743 maos jogadas 

 

 
  



 
Mês de setembro – 480 maos jogadas incompleto até o dia 
29/09/2020 

 

 
No final de cada documento acima, que foi sintetizado, consta 
o numero de mãos que joguei, o período em que joguei essas 
mãos, o meu total de Imps ganhos e minha média!!! 
Como V.Sas. podem ver não houve nenhum tipo de 
improvement. Ao contrário. 
 
Foram 5.799 maos!!! Será que eu joguei essa quantidade de 
mãos durante meus 37 anos de bridge? Fiquei afastada 
durante 1989 até 1998.  
Eu jogo muito pouco torneio, praticamente em véspera de 
campeonatos para treinar. Jogo alguns Brasileiros, Seleção e 



Sul Americanos, feminino, alguns livres e Veterano. 
Analisem as minhas médias. Verifiquem se há algo 
incongruente comparando-as a meu Bidge presencial. 
Facilmente poderão concluir que se houve um improvement 
foi porque joguei a maioria dos campeonatos on line com 
jogadores out standing. Meus parceiros: Paulinha, Gabriel, 
Saverio (1ª. Classe italiana), Hector Camberos (argentino), 
Bob Martinez (uruguaio), Vitamina, Pablo Ravenna, Lucia 
Doria, Maria João, Carlos Hoyos (Colombia), Juan Castilho 
(Colombia), Luisana Madueno (Colombia), Diego, Raul Leon 
(Peru), Paulinho Brum, Tito Muzzio da Argentina e muitos 
outros. 
 
d) A dinâmica incomum das partidas transmitidas não permite  
afastar a possibilidade de prática de self kibitzing, dando 
consistência aos achados do estudo realizado, em que pese estes 
ainda serem tratados como indícios. 
 
Não houve nenhuma dinâmica incomum para um bridge on 
line. A nossa casa continua funcionando e acabamos por ser 
interpelados por uma campainha, um telefone, chamado de 
um filho, para ir ao banheiro, para pegar um copo com água 
etc... O que não acontece no bridge presencial. 
 
e) Todas as linhas de análise convergiram para indícios que 
corroboram as suspeitas originais. Dessa maneira, a conclusão do 
presente estudo é recomendar que se dê 
prosseguimento ao processo de apuração com a detalhada análise 
dos aspectos relativos ao bridge envolvidos com as decisões 
tomadas pela jogadora e os resultados obtidos para confirmar ou 
afastar a conclusão de que foram cometidas irregularidades.  



Durante este processo V.Sas. informaram que seria 
absolutamente sigiloso. Não foi!!! O marido contou para a 
mulher ou vice versa que contou para a parceira e assim foi 
indo. Alguns amigos receberam mãos com o meu nome 
completo para parecer. Não se deve fazer isso. As maos 
suspeitas devem ser encaminhadas com o nome dos jogador 
anônimo. O jogador que iniciou tudo isto colocou meu nome 
em um grupo, mandou e-mails para vários outros jogadores e 
assim por diante. Estou muito chateada. 
 
Na final do Campeonato on line Misto o Lucena foi 
extremamente desagradável na mesa. Fez varias piadinhas 
de mal gosto e espero que este seja chamado atenção pela 
Confederação Sul Americana de Bridge. Isso pode ser 
comprovado por todos aqueles que assistiram o Vulgraph. 
Ele foi grosseiro e mal educado em fazer acusações não 
explicitas. Vários amigos me mandaram WhatsApp dizendo 
que isso era inadmissível. Cabe a vocês da Federação 
Brasileira exigir esse respeito entre os jogadores. E, isso tudo 
porque sai contra 3ST de seca de paus!!!! Foi um misclick, 
quando notei ele já tinha servido do morto. Não fez a 
mínima diferença, ele ganhou 4. Mas foi o suficiente para 
dizer a todos que eu tinha atitudes estranhas na mesa.  
Um dia eu entrei no BBO e cliquei no Luchi2004 e falei no 
privado, quando você achar que houve qualquer atitude 
estranha de minha parte, fale para mim. Talvez eu possa 
ajudar explicando: meu mouse travou e quando percebí já 
tinha saído de seca de paus. Não fez a menor diferença. A 
minha mão nasceu esquizada.  
O Lucena escreveu num grupo que o Beto participava, dai  
começou o burburinho. Que pessoas maldosas!!! Se eu acho 



algo estranho ou mesmo irregular, chamo o diretor ou 
converso com o jogador. Não saio por aí dizendo fulano 
rouba. Jamais, anonimamente, enviaria mãos de um jogador 
para que este fosse investigado.  
 

 
Em alguma mão eu aleguei misclick??? Pergunte à minha 
parceira Paulinha quantas vezes eu fiz misclick durante o Sul 
Americano feminino, só na final foram 3. Após uma pensada 
de qualquer jogador, meu mouse trava, e quando volta a 
sequência das cartas estão em lugar diferente.  
Na semi final do sul americano a Paulinha abriu de 1 Copas e 
eu marquei 1ST, porem, saiu PASSO com chicana de Copas!! 
Fiquei absolutamente desesperada, no privado pedi undo 
para a Lola que foi muito gentil. Expliquei a ela que era uma 
voz absurda o Passo, o Diretor veio à nossa mesa e 



concordou. Assim ela permitiu. Nos marcamos 6 Copas. 
Naquela época o undo era permitido desde que os 
adversários aceitassem.

 
  



O Beto, uma vez, estava completamente bêbado quando jogou 
com Hector Camberos de meu adversário. Foi tão indelicado 
comigo que o Hector no final do jogo pediu para não 
convidarmos ele Hector para jogar se o Beto estivesse entre os 
jogadores.  
 
 
25/07/2020 jogo amistoso. Beto completamente bêbado 

 
O Beto não se conformou que eu marquei 4ST sobre o 4 
Espadas dele. Fez inúmeras malcriações as insinuações foram 
tantas que o Hector Camberos escreveu: vc não fez absoluta 
mente nada de errado e não me convidem mais quando esse 
meu parceiro estiver jogando. Daí para frente, o Beto que 
sempre jogava conosco enfiou a carapuça e não apareceu mais 



para jogar. Continuou o seu trabalho junto com seu chefe de 
espionagem. 
 

 
V.Sas. informaram que seriam retiradas as maos de jogos 
amistosos e que somente seriam analisadas maos de torneios 
oficiais. Pois bem, a mão acima foi jogada num jogo amistoso 
onde estavam 2 casais, sendo que os maridos estavam numa 
equipe e as mulheres em outra. Respondi ao comitê 
exaustivamente. O F Carioca abriu na minha mesa de 1Paus, 
eu disse D e o Bernardo (reflexo do Gabriel) marcou 1 
Espadas. Eu somei 9/10 + 24 + 5/6 = 38/40. Ou seja minha 
parceira tem 0/2 pontos. Nem 1 R cabia na mão dela. Qual foi 
o problema???? Dobrei 2 vezes e  passei na voz da minha 
parceira. Onde está a irregularidade? 



 
Outra mão de jogo amistoso. Muita gente não gostou da 
minha voz conservadora de 3 espadas. Eu não sabia onde ia 
terminar o leilão se fosse em 4 Copas eu ainda poderia dizer 
4 Espadas. Foi uma surpresa quando a Lucia marcou 3ST. 
Agora, eu queria atacar. KV de espadas estão marcados com 
ela. Para que fazer uma defesa com 6,5 perdedora? Onde está 
escrito que tenho que marcar 4Espadas? Qual é essa cartilha? 
Simplesmente para agradar a alguns jogadores? O próprio 
Paulinho achou minha voz conservadora, mas perfeitamente 
viável. O mais incrível é que não foram  Lucia, Graça nem 
meu parceiro o Vita que reclamaram. Foi o Adriano e Beto!!! 
 
 
Sendo assim, acho que contestei com documentos todos os 
itens do relatório e espero ter esclarecido todo esse horror. 



 
Não pretendo parar de jogar bridge pois este foi e é meu 
grande hobby. Não quero me arrepender de ter permitido que 
Gabriel gastasse rios de dinheiro com esse jogo que nós tanto 
gostamos. Agora, que estamos mais velhos, sem muita fonte 
de renda quero pensar que toda a baba gasta foi para o nosso 
bem. E não para o nosso mal. Mas se por acaso V.Sas. não 
acatarem as minhas razões ou mesmo se a minha reputação 
for de qualquer forma abalada será o que vou fazer.  
 
Eu tive um enorme trabalho de pesquisa e mais uma vez  peço 
ã V.Sas. que  pacientemente analisem todos os detalhes desta 
contestação bem como todos os meus argumentos e 
documentos aqui mencionados e, por fim concluam que essas 
acusações não possuem nenhum embasamento em nada. 
Estão completamente desamparadas de qualquer tipo de 
prova e/ou indícios.  
 
E, aos meus amigos que não fazem parte dessa Diretoria, por 
favor leiam esta minha contestação que seguirá em cópia 
oculta. 
 
Peço ainda, aos Adrianos, Betos, Lucenas e por fim 
surpresamente meu amigo amigo Gonzalo Rubio que me 
esqueçam, mas antes disso retirem imediatamente essas 
acusações  e passem a cuidar de suas vidas ao em vez de ficar 
me espionando.  
 
Rio, 01/10/2020 
Leda Dulce Forte Pain 
OAB nr 68.640SSP - SP 


