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A Liga Kayk de Futebol de
Botão realizou em 08 de
novembro de 2009 seu 9º Mundial
Interclubes, com a participação
de 5 botonistas.
A competição foi bem
disputada, ponto a ponto
chegando nas duas últimas
rodadas sem definição do
campeão.
A briga pelo título estava
entre Flamengo (Léo Chaves),
Corinthians (Sérgio Carvalho) e
Real Madrid (Edilson Romão),
mas o Corinthians perdeu para o
Flamengo por 3 x1 e ficou fora da
briga.
No jogo decisivo entre
Flamengo e Real Madrid, o Real
levou a melhor e venceu por 3 x 1,
com gols de Cambiasso
(2 minutos do 1º tempo) e Guti
( 9 minutos do 1º e 2 minutos do
2º tempo), o gol do Flamengo foi
marcado por Leandro (6 minutos
do 2º tempo).
Já o jogo entre Real Madrid
(Edilson Romão) x Santos
(Ducival), foi o mais tumultuado
da competição. O jogo era de
liderança para o Real e de muita
importância para conquista do
título, depois de massacrar o
Santos e com oito chutes na trave
a bola não queria entrar, o Real
falhou no meio campo e permitiu

na única jogada que o Santos
teve no primeiro tempo sofrer o
gol.
No segundo tempo o Real
voltou precisando pelo menos
empatar a partida, mas a bola
insistia em não entrar e mais uma
vez a trave era a vilã da partida.
Por três vezes o Real Madrid
com Zidane e Ronaldo perdeu a
chance de empatar a partida.
Aos 10 minutos do segundo
tempo o atacante Figo fez um
golaço que até o árbitro da partida
o sr. Léo Chaves ficou na dúvida,
duvida que gerou polêmica mas
na conclusão do gol e garantindo
assim o empate na partida.
O Real então chegaria ao
título e o botonista Edilson
Romão venceria a mesma
competição pela nona vez
consecutiva.
O Flamengo (Léo Chaves)
ficaria com a Segunda colocação
e o time do Corinthians (Sérgio
Carvalho) se manteria na terceira
posição, o Santos (Ducival) em
quarto lugar e o Internacional
(Renato Hilário) com a Quinta
posição, sem vitória nenhuma na
competição.
Os artilheiros do 9º Mundial
Interclubes foram Mozer
(Flamengo) e Guti (Real Madrid)
ambos com 3 gols.
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TABELA
Santos

0 x1

Corinthians

Internacional

0 x1

Flamengo

Real Madrid

2x0

Corinthians

Internacional

0x2

Santos

Real Madrid

3x1

Flamengo

Internacional

1 x 4 Corinthians

Santos

0x 1

Flamengo

Corinthians

1 x3 Flamengo

Real Madrid

1 x0

Internacional

Real Madrid

1 x1

CAMPEÃO: Real Madrid

Santos

VICE-CAMPEÃO: Flamengo

O IMBATÍVEL
A Liga Kayk
realizou até hoje
nove mundiais
interclubes e
teve apenas um
único vencedor,
o botonista
Edilson Romão
que teve essa
marca histórica.
Ele participou dos nove
mundiais realizados pela LKFB,
jogando 52 partidas, vencendo
42 jogos, empatou 9 e perdeu
apenas 1 jogo na história do
Mundial Interclubes, marcou 129
gols e sofreu apenas 35.
Sua primeira conquista de
mundiais foi em 02 de março de
2002 quando enfrentou o
Fluminense ( Roberto Carvalho
4 DECISÃO
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9º MUNDIAL INTERCLUBES

na final e venceu
por 3 x 0,
sagrando-se
c a m p e ã o
invícto, jogando
com o então
PSV Eindhoven.
A l g u n s
botonistas
querem mudar a
forma da competição, de pontos
corridos para jogos mata-mata,
pois assim eles terão alguma
chance de disputar o título em
uma final.
Então a revista Decisão junto com
o site da Liga Kayk de Futebol de
Botão, deixa a pergunta no ar:
QUEM VAI PARÁ-LO????
Esperamos a próxima competição
pra termos essa resposta.

O MUNDO
É UM BOTÃO
BOTONISTAS QUE PASSARAM PELA LKFB

ADERLAN SANTANA
Passagem curta pela LKFB
A matéria O MUNDO É UM
BOTÃO, conta a história de
botonista que passaram pela Liga
Kayk e hoje não participa mais de
competições.
Nesta edição vamos falar do
botonista José Aderlan Santos
Santana, botonista que participou
da Liga no ano de 1986.
Participou de seis Copas da
Amizade, chegando a ser vicecampeão por três vezes, em 23
jogos venceu 8, empatou 2 e
perdeu 13, marcou 40 gols e
sofreu 73. Participou também de
três Mundiais de Seleções e
conseguiu um vice-campeonato,
das treze partidas que disputou,
venceu 4, empatou 3 e foi
derrotado em 6, marcando 10
gols e sofrendo 18.
Já com a Tchecoslováquia
participou de duas Copa Señior,
sendo vice campeão em uma
delas.
Ele jogou apenas no 1986,
das 11 participações que teve na
LKFB nunca chegou a ser
campeão, mas disputou em 21 de
maio de 1986 a final do 7º Mundial
contra o Brasil (Edilson Romão) e
perdeu as duas partidas da final,

a primeira por 4 x 0 e a
segunda por 3 x 1.
Em 25 de maio de 1986
voltaria a disputar outra final e
novamente contra o Brasil, pelo
título da 3ª Copa da Amizade,
mas ficaria com o vice
campeonato novamente, perdeu
o jogo por 5 x 2, o Brasil jogava
pelo empate.
Atualmente o botonista
Aderlan Santana mora na rua
Salustiano Barreto Mendonça,
em Ribeira do Pombal/BA, tem
uma barraca e vive da vendas de
pasteis e sucos, casado e com
dois filhos.
Em 2004 ele chegou a
cogitar voltar a praticar o futebol
de botão, mas devido a alguns
problemas familiares, isso não foi
possível.
DECISÃO
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ENTREVISTA
Entrevista com o botonista Durcival concedida à Revista Decisão em
07 de janeiro de 2010.
Decisão: Qual foi sua
maior conquista no
futebol de botão?
Ducival: Foi chegar a
final do 51º Mundial,
grupo difícil, muitas
seleções e uma final
inesquecível contra o
Brasil (Edilson
Romão).
Decisão: Qual o
adversário mais difícil
de vencer?
Ducival: Portugal
Ducival, 3 títulos na LKFB
(Josenildo|)
O botonista Durcival tem três Decisão: Qual o adversário que
títulos conquistados na LKFB, você não se preocupa em jogar
duas Copas da Amizade e um uma final?
Mundial de seleções, joga na Liga Ducival: Brasil (Edilson Romão)
desde dezembro de 2001, Decisão: Qual foi o seu melhor
participou de 37 competições, jogo de futebol de botão em toda
chegou a ser vice-campeão por sua história?
treze vezes, marcando 217 gols e Ducival: Foi em 2003, o jogo foi
sofrendo 183, em 152 partidas c o n t r a o U r u g u a i ( S é r g i o
que disputou na LKFB ele venceu Carvalho) na 1ª Copa dos
68, empatou 39 e foi derrotado Campeões, na Segunda fase da
por 45 vezes.
competição, estava perdendo por
3 x 0 e consegui reagir e virar o
A ENTREVISTA
jogo
pra 4 x 3, inesquecível.
Decisão: A quanto tempo você joga
Decisão:
Desde quando joga na
futebol de Botão?
LKFB?
Ducival: Desde 1990
Decisão: Quantos times você Ducival: Dezembro de 2001.
Decisão: Quantos títulos você tem
possui atualmente?
em
sua carreira?
Ducival: 74, entre times e
Ducival
: 3 na LKFB e 31 aqui na rua
seleções, times da Argentina,
Pe. Mendonça.
Espanha, Inglaterra, Brasil, etc.
6 DECISÃO
Edição 13

Decisão: Qual o jogo mais difícil da
sua carreira?
Ducival: Foi no 9º Mundial
Interclubes, o jogo foi Santos x
Flamengo (Léo Chaves), perdi
por 1 x 0, jogo que eu precisava
de um bom resultado.
Decisão: Quem são seus principais
rivais?
Ducival: Brasil (Edilson Romão),
Espanha (Diego), Portugal
(Josenildo) e Suíça ( Léo
Chaves).
Decisão: Qual competição
gostaria de disputar mais
vezes?
Ducival: O Mundial da
LKFB e gostaria de
ganhar um Mundial
Interclubes da LKFB.
Decisão: Como
eram as competições no início da
sua carreira no
futebol de botão,
aqui na rua Pe.
Mendonça?
Durcival,
Ducival: No início
jogávamos em piso, depois em
quadros escolares, éramos em
12 a 15 botonistas, bola de disco,
traves de plásticos e os goleiros
eram de caixa de fósforos.
Decisão: Tem saudades de algum
time ou fase do futebol de botão?
Ducival: Na década de 1990, tinha
um time vencedor, era a seleção
da Suécia, tenho muitas
saudades desse time, que ainda
hoje tenho aqui comigo.

Decisão: O que você diria pra quem
quer jogar futebol de botão hoje?
Ducival: Que não tenho vergonha
de dizer que jogo futebol de
botão, sou colecionador, se
encontrar qualquer time diferente
dos que tenho, compro e
coleciono, é um esporte sem
violência, usa a mente, é
divertido, é o meu
esporte preferido.

A revista Decisão agradece a
a boa vontade do botonista
Durcival em nos conceder
essa entrevista.
Fizemos uma pesquisa
com a LKFB e o botonisDurcival está em 4º
Lugar no ranking
geral com 854
pontos, tem três
títulos ,
duas
Copas da Amizade e um Mundial,
em 152 jogos,
foram 68 vitórias,
74 times
39 empates e 45
derrotas, já marcou 217 gols e
sofreu 183, participou de 37
competições da Liga Kayk de
Futebol de Botão.
Em sua carreira na LKFB foi 13
vezes vice campeão nas
competições.
Durcival hoje supera no ranking
geral outros grandes botonista da
LKFB, que tem mais anos de
competições disputadas na Liga
Kayk de Futebol de Botão.
DECISÃO
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RANKING
1986 / 2010
RANKING GERAL DA LKFB

A Liga Kayk de Futebol de Botão tem em seu site, o ranking geral
dos botonistas, onde envolve todas as competições da mesma, a
pontuação é feita pela participação do botonista em cada competição,
pontuação nas classificações de 1º a 4º lugar, variando de pontuação
de uma competição para outra, assim é classificado o ranking.
Abaixo nós da revista Decisão iremos mostrar a classificação atual
e desde o início da liga, abril de 1986, sem contar os pontos da 44ª
Copa da Amizade e o 53º Mundial.
Vejam que são as feras da LKFB, os seis primeiros com suas fotos.
os demais com nomes, pontuação e colocação.

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar
EDILSON ROMÃO

EDEMILSON

VAL

RANKING 1986/2010

7º Lugar...........EDEMIR ROMÃO.............484 pontos
8º Lugar...........DIEGO SILVA...................418 pontos
9º Lugar...........ROMILDO........................407 pontos
10ºLugar...........ROBERTO.......................381 pontos
11ºLugar...........JOSENILDO....................359 pontos
12ºLugar...........VANDERSON..................231 pontos
13ºLugar...........LÉO CHAVES..................176 pontos
14ºLugar...........ERIVAN ROMÃO.............125 pontos

5.136

1.741

930

4º Lugar 5º Lugar 6º Lugar
DUCIVAL

RAFAEL

SÉRGIO

15ºLugar...........ADALTO..........................101 pontos
16ºLugar...........RENATO HILÁRIO............44 pontos
17ºLugar...........ANAÍLTON........................33 pontos
18ºLugar...........RODRIGO.........................26 pontos
19ºLugar...........ROMÉRIO.........................17 pontos
20ºLugar...........WELTON REIS..................20º pontos

854
8
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676

O destaque desse ranking é que o botonista Renato Hilário que
começou a jogar na LKFB em 2009, já está em 16º lugar com 44
pontos, superando botonistas com mais tempo que ele na LKFB.
DECISÃO
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44ª
COPA DA AMIZADE
18/01/2010 - LOCAL: SEDE DA LKFB

Uruguai
(Sérgio Carvalho)

A noite foi mesmo dos
uruguaios, o botonista Sérgio
Carvalho conquistou seu primeiro
título de uma Copa da Amizade
da LKFB. Com a ausência da
Nigéria (Renato Hilário), Suíça
(Léo Chaves), Alemanha
(Ducival) e Espanha (Diego),
todas por motivo de trabalho, a
celeste enfrentou o Paraguai
(Rafael) e venceu por 3 x 2, jogo
que teve três gols de falta, dois
para os uruguaios. Depois
enfrentaria o Brasil (Edilson
Romão) e empataria em 0 x 0,
ficava então esperando o
resultado do jogo entre Brasil e
Paraguai.
Com a vitória do Paraguai por
3 x 1 contra o Brasil, a seleção do
botonista Sérgio Carvalho
sagrava-se campeão pela
primeira vez na história das
Copas da Amizade, que teve sua
primeira edição em 20 de maio de
10 DECISÃO
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1986, a seleção do Brasil
(Edilson Romão) sendo campeão
daquela primeira edição.
Com esses jogos, a
participação e a conquista do
título, a seleção do Uruguai
(Sérgio Carvalho) passou de 6º
para o 5º lugar no ranking geral da
LKFB com 724 pontos,
ultrapassando a seleção do
Paraguai e no ranking anual está
em segundo lugar ao lado do
Paraguai (Rafael), ambos com 48
pontos.
Nessa competição a seleção
do Uruguai terminou marcando
apenas três gols, gols marcados
contra a seleção do Paraguai no
primeiro jogo da competição, os
gols foram de Perez, Forlan e
Eguren, jogadores que deram o
título inédito a seleção uruguaia.
O botonista Sérgio carvalho
participou de apenas três Copas
da Amizade, ficando em terceiro
lugar por duas vezes, na terceira
em 25/05/1986 e na 15ª em
19/07/1986, mas em 18/01/2010
a seleção do Uruguai chegou ao
tão sonhado título de campeão da
competição, na edição de nº 43.
Em toda história foram 8
jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2
derrotas, marcou 8 gols e sofreu
12.
Parabéns Sérgio Carvalho.

Paraguai
TABU DE 9 ANOS
Um 3 x 1 põe fim ao tabu!
O Paraguai (Rafael), joga na
LKFB desde dezembro de 2001 e
tem vários jogos na história da
liga, mas em especial jogos
contra o botonista Edilson
Romão. Os jogos entre esses
dois botonista conta com um tabú
de 60 jogos em nove anos de
LKFB do botonista Rafael, dos
sessenta jogos, o Brasil (Edilson
Romão) venceu 44 jogos e
empataram em 16, o primeiro
jogo entre esses dois botonistas
foi em 31/12/2001 pelo 32º
Mundial, o Brasil (Edilson
Romão) venceu por 4 x 1.
O jogo com maior número de
gols aconteceu em 11/06/2005 no
jogo amistoso em que o Brasil
cenceu a seleção do Paraguai
(Rafael) por 6 x 1 com gols de
Pelé, Zagalo, Garrincha (2), Didi,
o quinto gol do Brasil foi contra,
feito pelos paraguaios.
Mas na noite de 18 de
janeiro de 2010 o botonista
Rafael jamais esquecerá, pois
venceu um de seus maiores rivais
da LKFB, venceu e convenceu,
aplicando um 3 x 1 na então
invícta seleção brasileira,
quebrando um tabu de 9 anos
sem vencer e chegando ao vice
campeonato da competição.

Os gols da vitória paraguaia
foram marcados por Veron (9' do
1ºT), Victor Cáceres (6' do 2ºT) e
Santana (9' do 2ºT), certamente
esses jogadores entrarão para a
história do futebol de botão da
LKFB.
O árbitro da partida foi Sérgio
Carvalho (URU), o jogo foi na
sede da LKFB e teve inicio a
20:30hs.
O elenco paraguaio: 1- Villar,
2-Verón, 5- Cáceres, 14- Da
Silva, 3- Morel Rodriguez, 15Victor Cáceres, 13- Enrique Vera,
11- Santana, 10-Cabañas, 9Santa Cruz, 18- Haedo e o
técnico botonsita Rafael.
Parabéns ao botonista
Rafael Santos Silva Gama.
DECISÃO
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53º
MUNDIAL
19/01/2010 - LOCAL: SEDE DA LKFB

Rafael, Sérgio Carvalho, Edilson Romão, Ducival e Diego
A foto acima mostra os cinco
participantes do 53º Mundial,
realizado em 19 de janeiro de
2010 na sede da LKFB.
A competição foi em pontos
corridos com a participação de
Paraguai (Rafael), Uruguai
(Sérgio Carvalho), Brasil (Edilson
Romão), Alemanha (Ducival) e
Espanha (Diego Silva).
No sorteio o primeiro jogo da
competição foi entre Uruguai e
Paraguai, o mesmo jogo de
abertura da 44ª Copa da
Amizade.
O Uruguai vinha do título de
campeão da Copa da Amizade,
contra o vice campeão da
mesma, a seleção paraguaia, e o
12 DECISÃO
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jogo prometia, mas não saiu do
0 x 0, sem boas oportunidades
para as duas equipes, jogo sem
muitas emoções, não rendeu o
esperado pelos espectadores
presentes.
No segundo jogo entre Brasil
e Espanha, era a volta do
botonista Diego Silva, que a muito
tempo andava ausente da LKFB
( reportagem na pág. 15), mas
jogo entre Edilson Romão e
Diego Silva tem sempre um
favorito o botonista da seleção
canarinha, que em 40 jogos
venceu 31, empataram 6 e Diego
venceu 2, como esperado o Brasil
(Edilson Romão) venceu a
partida por 3 x 0 com gols de

Mauro (8' do 2ºT) e Pelé (10'
2ºT), deixando o Brasil líder da
competição.
No terceiro jogo do Mundial
entre Uruguai e Alemanha
(Durcival), foi um jogo amarrado
entre ambos os botonsitas, mas
em uma falha da defesa uruguaia
o meia Hitzlsperger aproveitou e
finalizou nas redes levando os
alemães a lierança do Mundial
junto com o Brasil.
Já na Quarta partida, jogo
entre a Espanha que vinha de
derrota e o Paraguai que
conseguiu um empate, só restava
aos dois a vitória e o botonista
Diego Silva entrou determinado e
venceu por 1 x 0, deixando o
sonho do título paraguaio mais
distante.
No quinto jogo do Mundial, o
mais esperado então, o Brasil
vence a seleção da Alemanha por
3 x 0, dando um show de futebol
de botão e deixou a seleção da
Alemanha sem reação. Os gols
brasileiros foram marcados por
Vavá (4' do 2º T), Nilton Santos (8'
do 2ºT) e Amarildo (10' do 2ºT).
A competição seguia e o
próximo jogo seria
Espanha(Diego) contra Uruguai
(Sérgio Carvalho), jogo de vida ou
morte para os uruguaios, para
eles só a vitória daria chances de
permanecer vivo na competição,
mas ao 9 minutos do 1º tempo o
meia David Villa fez Espanha 1 x 0
e aos 2 minutos do segundo tempo

Sérgio Ramos marcaria o
segundo gol dos espanhóis, mas
aos 6 minutos da etapa final
Suarez fez o gol de honra da
celeste.
O jogo entre Paraguai
(Rafael) e Alemanha (Ducival), foi
um jogo fraco, sem muita emoção
e tão pouco movimentação, as
poucas chances que os alemães
conseguiram não foram bem
aproveitadas.
Brasil (Edilson Romão) e
Uruguai (Sérgio Carvalho), jogo
bom, mas a seleção brasileira
não deu chances aos uruguaios,
na única chance que teve em todo
o jogo Eguren aos 9 minutos do 2º
tempo fez o gol uruguaio, já pelo
Brasil os gols foram de Mauro aos
2 minutos do 1º tempo, Garrincha
aos 2 e 3 minutos do 2º tempo e
Didi aos 6 minutos de falta.
Entre o clássico da rua Padre
Mendonça aconteceu o jogo
entre Durcival e Diego, mas a
Alemanha não se intimidou e
venceu a partida por 2 x 0, gols de
Klose e Mertesacker, mantendo
a escrita de não perder para a
seleção da Espanha na LKFB.
Último jogo da noite, Brasil
(Edilson Romão) jogando já
campeão, fez um jogo quase
amistoso contra o Paraguai
(Rafael), que veio com tudo, mas
ficaram mesmo foi no 1 x1, com
gols de Vavá (BRA) e Santana
(PAR).
DECISÃO
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JOGOS PARA SEMPRE

ESPANHA

Jogo entre Brasil(Edilson Romão) e Austrália (Zé Carlos), final do 26º Mundial da
|LKFB, realizado em 08/11/1986 na rua Salustiano Barrto Mendonça.

DIEGO SILVA

Brasil
26º Mundial

Rua Salustiano B. Mendonça - R. do Pombal/BA

Na manhã de 08 de
novembro de 1986, na rua
Salustiano Barreto Mendonça,
acontecia a final do 26º Mundial
da LKF entre Brasil (Edilson
Romão) e austrália (Zé Carlos). O
Brasil venceu o jogo por 1 x 0 e
entrou para a história daquela
rua. Única seleção de fora da rua,
convidada a participar do Mundial
na Salustiano Barreto Mendonça,
sai de lá com o título nas mãos.
A competição teve a
participação de oito seleções,
sete delas da rua Salustiano B.
Mendonça, foram elas:
Chile(Marcelo), BrasilC(Cláudio),Inglatrerra
( W a s h i n g t o n ) ,
Espanha(Adenilson),
Bolívia(Marcos), Austrália(Zé
Carlos) e União Soviética (Alex).
O jogo foi sem emoção no
primeiro tempo, as duas equipes
cautelosas e com medo de
arriscar, porém o Brasil jogou
melhor o primeiro tempo, mas
sem destaques e a seleção da
Austrália em momento algum da
partida levou perigo ao gol de
Tafarel, assim o primeiro tempo
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terminaria em 0 x 0.
Aos dez segundos do
segundo tempo, na saída de bola,
o meia Edu Marangon, acertou
um belo chute do meio campo e
fez o gol da vitória e do título para
o Brasil. Depois do gol, a seleção
brasileira (Edilson Romão), jogou
sem pressa e segurando o
resultado que lhe daria o título do
Mundial e a seleção da Austrália
parecia conformada com o
resultado, visto que no primeiro
turno perdeu por 1 x 0 para o
mesmo Brasil, jogo válido pelo
grupo A do Mundial. O Brasil
ainda colocaria uma bola na
trave, mas sem assustar muito o
adversário, que estava contente
com a segunda colocação.
A competição era disputada
em dois tempos de cinco minutos
cada, as traves eram de ferro,
pequenas e apertadas, mal
passava a bolinha de disco, as
redes eram de filó branco e o
campo de madeira com piso na
cor verde.
O Brasil fez dez partidas,
venceu 7, empatou 1 e perdeu 2,
marcou 11 gols, sofreu 6.

Onde andará Diego Silva?
O botonista da seleção da
Espanha e do time do Barcelona,
Diego Silva, anda sumido das
competições da Liga Kayk.
Desde outubro de 2007
quando disputou sua última
competição na Liga Kayk, a 41ª
Copa da Amizade, onde não teve
boa participação ficando em 5º
lugar na competição.
Diego participa da LKFB
desde dezembro de 2001, foi
campeão da 34ª Copa da
amizade seu único título na liga,
realizada em 15 de agosto de
2002.
Teve participação em 30
competições da LKFB, chegou a
ser vice campeão por 6 vezes,
quatro de Mundiais, uma da Copa
das Confederações e a outra de
Mundial Interclubes, até a data
atual marcou 85 gols e sofreu 129
gols.
Seus maiores adversários
são Alemanha (Ducival), Brasil
(Edilson Romão), Paraguai
(Rafael) e Argentina (Roberto
Carvalho).
Em 16 de março de 2002 foi
realizado o 37º Mundial, onde a
seleção da Espanha foi vice
campeã, jogando e empatando
em 0 x 0 na final do mundial,
jogaria a prorrogação e também

empataria em 0 x 0, vindo a
perder nos pênaltis por 5 x 3, esse
foi seu melhor mundial já
disputado, terminou em segundo
lugar sem sofrer nenhum gol na
competição.
Em junho de 2009 a LKFB
chegou a procurar o botonista
Diego, o mesmo falou que queria
retornar as atividade do futebol de
botão, pórem não fez muito
esforço.
Mas em 28 de Dezembro de
2009, a revista Decisão resolveu
procurar o botonista e saber os
motivos de sua ausência nas
competições da LKFB.
Perguntamos ao mesmo
porque a sua ausência e ele nos
respondeu: Tive alguns contra
tempos, mas estou me
organizando e devo voltar em
breve a participar das
competições, falou ainda que
está esperando o convite da
LKFB, pois já manteve contato
com a mesma e se mostrou
pronto para poder voltar as
competições da mesma o mais
breve possível.
Te desejamos Boa Sorte
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