JORGE ANDER
O mais novo
botonista da
LKFB.
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O botonista Durcival conquista a 55ª Copa do Mundo da LKFB

ESCUDINHOS DE BOTÃO
A revista Decisão publica nesta edição o terceiro uniforme reserva do Vasco,
que estreiou com pé direito caindo nas graças dos cruzmaltinos. A vitória sobre
o Flu (3x0) valorizou o uniforme, que foi escolhido em votação pela torcida e
mais que isso, mostrou o poder de reação do Vasco, que ameaçava um
momento de crise logo após a demissão do treinador Vágner Mancini.
O Fluminense apontou a expulsão do zagueiro Leandro Euzébio durante o
segundo tempo como um dos principais motivos da derrota, mas assistindo o
compacto, nós da recista Decisão achamos que o Flu estava jogando apático,
desorganizado desde o começo do primeiro tempo, na real, o primeiro tempo
foi bem lento, monótono. No segundo tempo, logo após tomar 1x0, o Flu
chegou a dominar a partida, mas isso durou até os 39 minutos quando tomou o
segundo gol marcado por Dodô. O Vasco jogou muito bem, Philippe Coutinho
foi o destaque e a vitória foi mais que merecida.
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Guia da

45ª COPA DA AMIZADE
As 5 seleções que estão na competição, quem pode ser a
campeã, que é destaque, números que envolvem a
competição, as chances de cada participante; veja a partir da
próxima página, tudo o que você precisa saber para curtir e
torcer muito nesta Copa da amizade.
Rua Pedro Costa, nº 221 - centro - Ribeira do Pombal-BA
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NIGÉRIA
Para voltar a rugir
Esqueça a geração e a
competição em 16 de março de
2010, o 54º Mundial de seleções
da LKFB, em que a seleção da
Nigéria se consagrou e garantiu o
terceiro lugar no mundial,
vencendo a favorita seleção da
Espanha (Diego Silva) por 1 x 0
com gol de Mikel e ao empatar
com a grande favorita ao título a
seleção da Alemanha em 1 x 1
com gol de Martins.
O botonista Renato Hilário
vem se destacando ao enfrentar
adversários fortes, mostra
habilidade, mas a defesa ainda é
frágil, porém, tem a força física e
as arracandas características das
equipes africanas.
Se não deve brilhar pelo bom
futebol, a Nigéria já ganha espaço
no imaginário dos fãs por
desbancar grandes seleções.
Em relação a 45ª Copa da
Amizade, está entre as três
principais seleções que estão na
briga direta pelo título. O destino
dos nigerianos parece bom. As
esperanças estão nos pés do
atacante Oba Oba Martins do
Volfsburg, e do volante/meia
Mikel, do Chelsea. O problema é
que ambos são bons com a bola
em jogo, mas em cobranças de
bola parada, não rendem muito.
4 DECISÃO
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A seleção do botonista
Renato Hilário tem 66% de
chances de conquistar o título da
45ª Copa da Amizade, está em
16º lugar no ranking da LKFB,
podendo ultrapassar outras
grandes equipes.
Ranking LKFB:
16º lugar
Melhor Copa da Amizade:
3º Lugar na 42ª e 43ª
Copas diputadas:
02
Campanha nos últimos 6 jogos:
2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas
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ALEMANHA

Novos jogadores, velha favorita
Sempre favorita. Esta é
Alemanha do botonista Durcival,
que só pela mística de sua
camisa pode ser considerada
candidata ao título de qualquer
competição que participe. Na
Copa da Amizade não é diferente.
Ao lado do Brasil (Edilson
Romão), os germânicos têm
várias finais disputadas na
LKFB.
Os alemães venceram a 35ª
e a 40ª Copa da Amizade,
chegando a ser vice campeão em
outras 5 edições das 10 em que
participou. Os números
comprovam seu favoritismo ao
título.
Na 45ª Copa da Amizade o
botonista Durcival tem 54% de
chances de chegar ao título, isso
devido a má fase em que está
passando nas competições da
LKFB. Seus últimos jogos na liga
não foram agradáveis, com gols

em baixa, o ataque alemão
precisa melhorar muito se é que
sonha com o título da
competição.
Durcival foi o botonista que
levou ao bi da Alemanha nesta
competição, sob seu comando foi
responsável pela profunda
reformulação da equipe com a
nova geração e uniformes novos,
porém seu futebol não cresceu.
Uma boa equipe começa com
um bom goleiro e a seleção alemã
sabe muito bem disso, conta com
grandes defesas do goleiro René
Adler, seguindo a tradição de
grandes goleiros alemães como
Sepp Maier, Harald Schumacher
e Oliver Kahn.
A sua defesa ainda gera
confiança diante de seus
torcedores, porém seu ataque
está em baixa e precisa de cara
nova, pois vem com média baixa
de gols nos últimos jogos.
DECISÃO
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ALEMANHA
Quem pode aparecer e
causar sensação na equipe é o
brasileiro naturalizado alemão
Cacau, de 28 anos, há nove em
terras tedescas. Ele é atacante
titular do Stuttgar e vem
conquistando a confiança dos
torcedores da seleção alemã.
O botonista Durcival nas
últimas competições vem
brigando sempre pela conquista
do 2º e 3º lugares, disputas que
envolvem seleções de poucos
destaques e novas nas
competições da LKFB, fazendo
com que a seleção da Alemanha
não seja tão temida quanto antes.
O clássico da rua Padre
Mendonça que envolve
Alemanha (Durcival) e Espanha
(Diego Silva), nos últimos três
jogos foram dois empates, uma
vitória alemã e a seleção da
Espanha conquistando um vice
campeonato.
Ultimamente a seleção da
Nigéria (Renato Hilário) vem
sendo um carrasco para a
seleção do botonista Durcival,
que vem de dois empates e uma
derrota nos últimos jogos
envolvendo essas duas equipes.
Seu maior rival é sem
dúvidas o botonista Edilson
Romão, que nos últimos 16 jogos
venceu 13 partidas, empatou
duas e foi derrotado em outra, um
tabú q ue vem desde 27 de julho
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de 2007 quando o Brasil venceu a
Alemanha por 3 x 1 em jogo
amistoso, com gols brasileiros de
Zagalo (2) e Mauro.
Quem não vem dando muito
trabalho nos últimos jogos para a
seleção da Alemanha é o
botonista Renifran, que em cinco
jogos venceu apenas um
enquanto a seleção alemã
venceu as outras quatro.
Desejamos boa sorte ao
botonista Durcival nessa
competição, esperamos
melhoras em seu futebol.

Ranking LKFB:
4º lugar
Melhor Copa da Amizade:
1º Lugar na 35ª e 40ª
Copas diputadas:
10
Campanha nos últimos 6 jogos:
2 vitórias, 2 empate e 2 derrotas
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ESTADOS UNIDOS
Em evolução
Não foi obras do acaso. Os
jogos em que venceu as seleções
da Alemanha (Durcival) e
Espanha (Diego Silva), é sintoma
de competência e de que vem
crescendo a cada dia.
O botonista Renifran dos
Estados Unidos começou a
pouco tempo na Liga Kayk de
Futebol de Botão, mas já mostrou
que entende do assunto. Poucos
botonsitas que estão e que
passaram pela LKFB
conseguiram em tão pouco
tempo e jogos vencer adversários
considerados fortes nas
competições.
Mostrando que tem
habilidade, apresentou na LKFB
três palhetas novas, duas criação
sua e uma pronta, ainda não
conseguiu chegar a ser vice ou
até mesmo campeão, sua melhor
colocação na liga foi um quarto
lugar
na 2ª Copa das
Confederações, em 09 de
fevereiro de 2010.
O pilar da equipe é o
habilidoso meia Donovan, que
conta com o habilidoso atacante
Freddy Adu, mesmo assim os
americanos precisam melhor
seus chutes a gol e explorar mais
a área de ataque.
As chances da seleção do
botonsita Renifran chegar ao seu

primeiro título é de 15%, falta um
pouco ainda para essa seleção
conquistar seu primeiro título.
Ranking LKFB:
18º lugar
Melhor Copa da Amizade:
Ainda não participou
Copas diputadas:
Essa é a primeira
Campanha nos últimos 6 jogos:
1 vitória e 5 derrotas
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BRASIL
Em busca
do seu
30º título
O botonista Edilson Romão é
o único a participar de todas as
Copas da Amizade organizada
pela LKFB, que está na sua 45ª
edição.
É o número 1 no ranking da
liga, vem muito bem nas últimas
competições realizadas, mas na
44ª Copa da Amizade não lhe traz
boas recordações, ficou em
terceiro lugar, deixando o título
nas mãos da seleção do Uruguai
(Sérgio Carvalho).
O Brasil (Edilson Romão) tem
90% de chances de sagra-se
campeão da competição, mas
terá bons adversários, como
Espanha e Alemanha, que entra
na briga direta pelo título.
O setor que merece cuidado
por parte dos adversários, sem
dúvidas nenhuma é o ataque
brasileiro, com Didi, Garrincha e
Vavá, os três vem arrasando as
defesas adversárias nas últimas
competições. Garrincha artilheiro
da 2ª Copa das Confederações e
53º Mundial, Vavá artilheiro do
53º e 54º Mundial e Didi é um
perigo nas cobranças de falta.
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A defesa brasileira é uma
das menos vazadas nas
competições da LKFB, formada
pelo goleiro Gilmar, Djalma
Santos, Mauro, Zito, Zózimo e
Nilton Santos.
Ranking LKFB:
1º lugar
Melhor Copa da Amizade:
1ºlugar na 1ª, da 3ª a 6ª, 12ª, 13ª,
17ª, 18ª, 20ª, 21ª, 22ª, da 24ª a 33ª,
da 36ª a 39ª e da 41ª a 43ª
Copas diputadas:
44
Campanha nos últimos 6 jogos:
5 vitórias e 1 empate
Gilmar
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Zózimo

Djalma Santos

Nilton Santos
Didi

Garrincha

Vavá
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ESPANHA (Diego Silva)

ESPANHA Furiosa
Há ditado que exemplifica
bem como o restante dos
botonista tem encarado o
favoritísmo da Espanha nesta
Copa da Amizade.
Para quem viu a seleção da
‘’Fúria’’, como é chamada a
seleção espanhola e ver hoje,
ficou comum dizer que
‘’Competição que tem a Espanha
(Diego Silva) como favorita
jamais pode ser considerada
como uma boa Copa’’.
Há muito tempo não vem se
apresentando bem nas
competições da LKFB, em sua
última competição na liga, se
contentou com um quarto lugar.
A Fúria tenta reverter a
descrença dos últimos
resultados, com uma catimba

parecida com a da Argentina
(Roberto Carvalho).
Sua única conquista nas
competições da liga foi em 15 de
agosto de 2002, na 34ª Copa da
Amizade, vencendo a França
(Vanderson) na final por 1 x 0.
O goleiro nessa Copa da
Amizade é o intransponível
Cassilas, titular absoluto do Real
Madrid desde 1999. Experiente e
com ahabtual segurança, o
arqueiro dá a segurança que toda
defesa - também boa, quer ter,
mas a seleção espanhola não
vem e deixa muito a desejar.
As chances da Espanha
(Diego Silva) chegar ao título é de
48%, é pouco provável que isso
aconteça, mas no mundo do
futebol nada é impossível.
DECISÃO
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ESPANHA
O botonista Diego Silva já
esteve em fases melhores,
apesar de não está perdendo
seus jogos por goleada, mas está
sem mostrar um bom futebol de
botão.
A seleção espanhola já
chegou a ser cabeça de chaves
em grandes competições
realizadas pela LKFB, como
Mundiais e a Copa Visgueira, mas
está apresentando um futebol de
baixo nível e vem sofrendo com
isso.
A Espanha (Diego Silva) está
sem chegar aos primeiros lugares
nas competições da LKFb desde
2002, está com a participação
discreta e apagada entre os
grandes da liga, ainda se
mantêm em 8º lugar no ranking
geral, podendo ser ultrapassado
pela seleção da Itália (Romildo)
que também não está podendo
freqüentar as competições da
LKFB.
Alguns jogos estão trazendo
sufoco para o botonista Diego
Silva, sua equipe não está
conseguindo se equilibrar e
passar por alguns adversários
relativamente fáceis,
simplismente porque o time está
envelhecido, sem sinais de que
vá oferecer resistência a
seleções em melhor momento,
como Paraguai, Alemanha e
Brasil.
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Certamente os grandes do
futebol de botão da LKFB estão
torcendo para que a seleção da
Espanha volte a brilhar com seu
futebol bonito, pois assim terá de
volta grandes jogos e clássicos
da liga. O botonista Diego Silva
não pode deixar seleções
pequenas esmagar seus poucos
créditos, porque pra voltar a ficar
entre as principais da liga vai ser
um pouco mais difícil.
Já chegou a ficar na frente de
Argentina, Alemanha, Portugal e
Paraguai no ranking geral da
LKFB.
Ranking LKFB:
8º lugar
Melhor Copa da Amizade:
1º lugar na 34ª
Copas diputadas:
06
Campanha nos últimos 6 jogos:
1 vitória, 2 empates e 3 derrotas
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JOGOS PARA SEMPRE
Jogo entre Alemanha (Durcival) e Uruguai (Sérgio Carvalho), 2º turno da 1ª Copa dos
Campeões, realizado em 16/11/2003 na sede da LKFB.

1ª Copa dos Campeões
Rua Silvia Brito - R. do Pombal/BA, 16 de novembro de 2003 - ( Sede da LKFB )

O ano era 2003, a
competição envolvia todos o
campeões de Mundiais de
seleções da LKFB, faltava
apenas o botonista da Rússia,
Lindoval Santana.
O jogo era o de número 18 da
competição, válido pelo segundo
turno, envolvia a Alemanha
(Durcival) e Uruguai (Sérgio
Carvalho).
As duas equipes vinham de
duas derrotas cada no segundo
turno, sem chances de título, mas
os uruguaios partiram para cima e
fizeram 2 x 0 no primeiro tempo,
deixando o botonista Durcival
nervoso e sem conseguir acertar
nada. Ainda no final do primeiro
tempo os uruguaios chutaram por
três vezes e acertando a trave em
uma delas, acabando assim o
primeiro tempo.
Na segunda etapa, a seleção
do Uruguai entra em campo
confiante e com um placar bem
favorável, vencia por 2 x 0 e logo
no início de meio campo faz 3 x 0,
praticamente enterrando o caixão
dos alemães. Mas parece que
tudo mudaria, logo na saída do gol

sofrido, os alemães fazem seu
primeiro gol e vem uma
surpreendente reação, em
menos de 4 minutos depois o jogo
estava empate, conseguia assim
uma façanha inédita, empatar a
partida estando perdendo por três
gols de diferença.
Mas para desespero
uruguaio, o jogo não acabaria
empatado, o botonista Durcival
dominou praticamente todo o
segundo tempo da partida e já no
finalzinho da mesma,
GOOOOOLLLL, é da Alemanha,
o botonista Sérgio Carvalho
mostra sua tristeza e não
acreditar no que acabara de
acontecer, sua reação é de
paralização, uma virada histórica
da seleção da Alemanha em
plena Copa dos Campeões.
A alegria toma conta do
botonista Durcival que até ele
mesmo não acreditava no que
acabara de fazer, vencer um jogo
que estava praticamente perdido,
depois de sofrer três gols,
certamente a tarde de 16 de
novembro de 2003 será
inesquecível para ambos.
DECISÃO
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O botonista Jorge Ander faz sua estréia na Liga Kayk de Futebol de
Botão e prova que não veio para ser figurante.

O mais novo botonista da
LKFB, Jorge Ander ( O Magnata
do Brega) vem fazer parte da
família LKFB.
A noite de quinta-feira
(08/07/2010) foi de sua estréia,
para piorar a situação já foi
disputando logo uma Copa do
Mundo e saiu em um grupo da
morte, que tinha Alemanha
(Durcival) e Espanha (Diego
Silva). Seu primeiro jogo na
competição foi contra a seleção
da Espanha e favorita ao jogo,
porém o botonista de Camarões
não se intimidou e mostrou um
bom futebol, fez boas jogadas e
mostrou que realmente entende
da matéria.
Aos sete minutos do primeiro
o camisa 2-Assou-Ekotto abriu o
placar e encheu de alegria todos
12 DECISÃO
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ali presente, Jorge Ander
deu vários pulos de alegria,
pois ali estaria entrando
para a história da LKFB.
Assim terminaria o
primeiro tempo, a seleção
de Camarões com a
vantagem no placar.
No segundo tempo
Jorge Ander voltou melhor
que o botonista Diego Silva
e logo aos três minutos fez
uma bela jogada e colocou uma
bola com perfeição fazendo seu
segundo gol com 18-Enoh, mas
depois do gol se acomodou e
deixou logo em seguida a seleção
espanhola diminuir o placar, mas
daí pra frente o jogo permaneceu
mesmo nesse resultado.
A sua Segunda partida foi
contra a fortíssima seleção da
Alemanha (campeã da
competição) e perdeu por 2 x 0,
com falha nos dois gols sofridos,
ficando fora da semi final por
saldo de gols.
Mas está de parabéns o
garotinho Jorge Ander, que
enfrentou as feras de igual para
igual e deixou seu recado ao
vencer a seleção da Espanha no
jogo de sua estréia.
Boa sorte garoto.
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Começa a pesca ao camarão
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Liga Kayk de Futebol de Botão

O MUNDO
É UM BOTÃO
BOTONISTAS QUE PASSARAM PELA LKFB

GEDEÃO FERREIRA

Apenas uma Copa do Mundo

Uma passagem relâmpago
pela Liga Kayk de Futebol de
Botão. O botonista Gedeão
Ferreira Costa recebeu um
convite da LKFB e aceitou
participar das competições da
mesma, porém não foi muito
longe na LKFB, assim que
participou da primeira
competição foi morar na cidade
de São Paulo/SP, onde reside
atualmente.
Sua estréia na liga foi em
agosto de 2001, pela 29ª Copa do
Mundo, onde jogou com os
botões da seleção da China,
terminando a competição em
quarto lugar.

Fez uma Copa sem
comprometimento, nas três
partidas que disputou não
marcou nenhum gol e sofreu
apenas dois.
Sua maior façanha na
competição foi se classificar em
segundo lugar no grupo B, onde
tinha as favoritas Argentina
(Roberto Carvalho) e Uruguai
(Sérgio Carvalho), com dois
empates por 0 x 0 contra ambos e
deixando assim um campeão de
Copa do Mundo fora das semifinais, o botonista Sérgio
Carvalho.
Na semi-final enfrentou o
Brasil (Edilson Romão) e perdeu
por 2 x 0, não tendo feito uma boa
partida e terminaria a competição
como quarto colocado, ficando a
frente de Uruguai (Sérgio
Carvalho) e África do Sul (Dade).
Logo depois esteve na sede
da LKFB e presenciou outra
competição, mas não pode
participar pois chegou depois dos
sorteios da equipes.
Nunca jogou nenhum
amistoso pela LKFB, mas afirmou
que já praticou esse esporte.
A LKFB está de portas
abertas para quando o botonista
Gedeão Ferreira quiser aparecer
para poder praticar o futebol de
botão.
DECISÃO
13
Edição 15

N
BU

A

TBOLLFO
FO
R

DE T

0
X
ALEMANHA 2

SvFF

SUÉCIA

T SC H E

R

EU

S

S

Edição 15

O JOGO DO TÍTULO
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A muito tempo a seleção
alemã do botonista Durcival de
Souza esperava por mais um
título de Copa do Mundo, veio em
boa hora, depois de uma
surpreendente vitória sobre o
Brasil (Edilson Romão) na semi
final, chegando a grande final
como favorito e vencendo de
forma brilhante a seleção da
Suécia (Léo Chaves) por 2 x 0,
com gols de 9-Hanke aos cinco
minutos do primeiro tempo e 5Kehl aos seis do segundo tempo
de pênalti.
Em dezesseis participações
de Copas do Mundo esse é o
segundo título da Alemanha
(Durcival), o primeiro foi em 27 de
junho de 2002, na 46ª Copa, isso
14 DECISÃO

SVENSK

Durcival e Léo Chaves, antes da Final.

há exatamente 8 anos atrás.
A campanha foi de quatro
jogos, com três vitórias e uma
derrota, marcou seis gols e sofreu
apenas dois.
A seleção da Alemanha não
apresentou um bom futebol
nessa competição, mas venceu
quando foi preciso, começou a
competição com derrota por 1 x 0
para a seleção da Espanha
(Diego Silva), pelo grupo B, fez
também o último jogo do grupo
contra a estreiante Camarões
(Jorge Ander), que não deu muito
trabalho para os alemães, que
estes precisavam vencer a
partida, com empate se
classificariam Camarões e
Espanha, mas aos dez minutos
do primeiro tempo em uma falta
boba camaronosa, o botonista
Durcival bateu e converteu em
gol, terminando o primeiro tempo.
Na Segunda etapa, não se
apresentou bem, mas precisava
de mais um gol, com esse
resultado estava classificando
Camarões, mas aos seis minutos,
nova falha do botonista Jorge
Ander, resultando em gol alemão,
garantindo a classificação.

ND

NO PEITO E NA RAÇA

Após começo cambaleante, Alemanha cresce na competição,
despacha o favorito Brasil e conquista com méritos a Copa.

U

55ª
COPA DO MUNDO
08/07/2010 - LOCAL: SEDE DA LKFB

do segundo título de Copas do
Mundo.
O jogo começou amarrado,
com a seleção da Suécia melhor
na partida, conseguiu acertar a
trave alemã por duas vezes, mas
aos cinco minutos sofreu o
primeiro gol, aí desmoronou todo
o time, acabando assim o
primeiro tempo.
No segundo tempo as duas
equipes voltaram sem muito a
oferecer, sem levar emoção
nenhuma aos torcedores
presentes, mas em um lance
muito discutido aconteceu um
pênalti em favor da Alemanha,
que converteu e fez 2 x 0,
provocando assim o abandono da
partida por parte de Léo Chaves.
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As semi-finais estavam
então decididas, Suécia x
Espanha e Alemanha x Brasil.
A seleção alemã não queria
enfrentar o Brasil nas semi-finais,
por ser um adversário duro, mas o
que o botonista Durcival não sabe
é que não leva vantagem
nenhuma contra o Brasil em
finais, mas em jogos de semifinais a Alemanha tem boa
vantagem e foi com esses
números de estatísticas da LKFB
que ele aumentou sua vantagem,
vencendo por 2 x 1, em jogo que
teve vários chutes a gol das duas
equipes.
Na outra semi-final, jogo
mais tranquilo, sem muita
emoção, até que aos cinco
minutos do primeiro tempo a
Suécia fez 1 x 0, acabando assim
o primeiro tempo.
No segundo tempo as duas
equipes entraram amarradas em
campo, favorencendo assim a
seleção do botonista Léo Chaves
que vencia por 1 x 0, no fim do
jogo a seleção da Espanha tentou
uma reação sem sucesso e
acabaria o jogo em 1 x 0 para a
Suécia.
A final então estava definida,
Suécia (Léo Chaves) x Alemanha
(Durcival).
Léo Chaves com seis
participações e um vicecampeonato, queria seu primeiro
título.
A seleção Alemã em busca
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DATA: 08/07/2010
HORA: 23:21
GOLS: Hanke e Kehl.
ÁRBITRO: Edilson Romão
SUÉCIA:
Isaksson, Nilsson, Mellberg, Majstorovic,
Behrang Safari, Svensson, Rasmus Elm,
Samuel Holmén, Kallstrom, Ibrahimovic e
H. Larsson.
ALEMANHA:
Neuer, Friedrich, Holger Badstuber, Lahm,
Mertesacker, Khedira, Schweinsteiger,
Ozil, Muller, Podolski e Klose.
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