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O botonista Sérgio Carvalho
(Uruguai), sagrou-se tri-campeão
Mundial do 47º Mundial de
Futebol de Botão da Liga Kayk, e
mantém o 3º lugar no ranking.
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O IMBATÍVEL

Em sete edições de Mundial Interclubes, o botonista
Edilson Romão foi campeão das sete competições, incrível, mas
você vai conhecer um pouco dessa história nas páginas desta
revista Decisão de nº 7.
Vai conhecer todas as finais, quem foram os vice campeões
e quem além de Edilson Romão chegou mais vezes a final da
competição.

HUMOR
Essa seleção da Argentina, não tem
fólego para nadar, nadar, nadar e
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FIGURINHAS CARIMBADAS

EDÚ MARANGON

Esta matéria conta a história dos jogadores (Botões) que fizeram e marcaram
épocas no Futebol de Botão da rua Silvia Brito.
A revista Decisão foi em seus arquivos e fez uma seleção dos maiores nomes
do botão e fazendo assim com que esses craques não sejam esquecidos, essa
matéria não se refere ao botonista, mas o jogador (Botão)
Figurinhas de Decisão

DIOGO, entrou para história depois de marcar

o gol que levou os uruguaios para fazer a
decisão da 21ª Copa da LKFB contra o Brasil e
o time do botonista Sérgio Carvalho venceu nos
pênaltis por 2 x 1 e foi campeão pela primeira
vez em sua história.
A seleção do Uruguai fez os seguintes jogos:
Uruguai 2 x 2 União Soviética
DIOGO
Uruguai 4 x 4 Itália
Uruguai 1 x 0 Brasil
Na decisão da Copa o Uruguai só queria disputa nos pênaltis, então
Brasil e Uruguai entraram em acordo e fizeram a decisão nos
pênaltis, Uruguai 2 x 1 e sagrou-se campeão da 21ª Copa.
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O 3º Campeonato Rio/São Paulo de Futebol
de Botão realizado pela LKFB, jogos feitos no
Estádio Local, Zico levou o Flamengo a se tornar
campeão da competição e fez o gol que deu o
título ao Flamengo.
Essa foto era a do jogador Zico na época do
campeonato que foi realizado de 22 a 24 de julho
de 1986, em dois turnos, com as seguintes
equipes participantes:

*FLAMENGO (Edilson Romão), *BOTAFOGO (Aderlan), * CORINTHIANS
(Sérgio Carvalho), * GUARANI (Val), * FLUMINENSE (Edemilson Romão) e
* MOGI-MIRIM (Não compareceu)
O Flamengo foi campeão do grupo A nos dois turnos com cinco jogos, 4
vitórias e 1 empate e venceu afinal da competição o Corinthians por 2 x 1.
Nos arquivos da revista Decisão encontra-se o único gol registrado desse
campeonato, gol de Zico no terceiro jogo do Flamengo no segundo turno,
Flamengo 2 x 1 Corinthians.
Nessa competição Flamengo e Corinthians se enfrentaram por duas
vezes e duas vitórias rubro-negra, Flamengo 2 x 1 e Flamengo 3 x 1.
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Final da 26ª Copa

0X1

CBFB

4
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Brasil 1 x 0 Austrália
10- Edú / 2º tempo
Uma das melhores Finais de Mundiais da História da LKB.

Um dos melhores botões da história do botonista Edilson
Romão eram vermelhos e representavam a seleção brasileira, no
26º Mundial da LKFB, realizado em novembro de 1986 na
Austrália ( Rua Salustiano B. Mendonça ), o botão representado
pelo jogador Edú Marangon entraria para a história do futebol de
botão da rua Silvia Brito foi o artilheiro da competição e na final do
Mundial, aos 10 segundos do segundo tempo fez o gol do título.
Edú foi considerado o melhor jogador do Mundial, em outras
competições seguintes faziam-se barreiras de dois jogadores na
frente do craque para que ele não tivesse
espaço de jogo.Essa foto a direita é uma
réplica da original que a revista Decisão
EDÚ
encontrou nos arquivos e está mostrando
pra vocês a foto do craque e melhor
10
jogador do 26º Mundial de Futebol de
Botão.
Edú foi Tetra-Campeão Mundial no
23º, 24º, 25º e 26º Mundiais da LKFB.
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LEONARDO

RIVALDO

Mais um camisa 10 do Brasil fez história nas competições, depois
dos inesquecíveis Edú Maragon, Pelé e Zico, Leonardo teve seu
momento de rei no 27º Mundial.
A competição começou com Cafú sendo a grande atração do
Mundial, mas Leonardo roubou a cena e fez três gols importantíssimos
para o Brasil e sagrou-se artilheiro da competição com esses gols.
Veja os gols.

Rivaldo o camisa 10 do Brasil, disputou a 1ª Copa Visgueira de Futebol
de Botão como favorito a artilheiro e conseguiu ser o artilheiro com 10
gols na competição.
Estamos mostrando os 3 gols que o artilheiro Rivaldo fez na final da
Copa.
Rivaldo marcou 1 gol contra Itália, no jogo Brasil 9 x 4 Itália.

27ª Copa

10-Rivaldo, faz Brasil 1 x 0/1ºtempo

10-Leonardo, faz Brasil 1 x 0 no 2º tempo

Marcou também 1 gol contra
Croácia no jogo Brasil 7 x 0,
ainda na 1ª fase.
Nas Quartas de finais mandou
bem e fez 2 na vitória do Brasil
por 4 x1 encima do Paraguai

1

1

Brasil 2x0 França
Prorrogação

27ª Copa

10-Leonardo, faz Brasil 2 x 1 no 2º tempo

10-Rivaldo, faz 4 x 0/ 2º tempo

1

FINAL DO MUNDIAL
27ª Copa

Brasil 1 x 0 Holanda
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Brasil 2x1 Itália

10-Leonardo, faz Brasil 1 x 0 no 1º tempo

1

5
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Na semi-final fez três belos gols
no jogo fácil em que a seleção do
Brasil venceu a surpreendente
seleção da Tunísia por 5 x 0, indo
para a final e vencendo a forte
seleção do Uruguai por 5 x 1,
com três gols do artilheiro, o
Brasil estava imbatível nesta
competição.

10-Rivaldo, faz Brasil 5 x 1/ 2º tempo
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Você vai conhecer a história das finais de Mundial Interclubes
da Liga Kayk de Futebol de Botão, vamos mostrar todas as finais
dessa acirrada competição e você vai conhecer quais jogadores
fizeram parte das finais.
1º
MUNDIAL

Realizada em: 02/03/2002

PSV EINDHOVEN
Edilson Romão

INTERCLUBES

2º
MUNDIAL

3

Roberto Carvalho

0

Realizada em: 10/03/2002

PSV EINDHOVEN
Edilson Romão

INTERCLUBES

FLUMINENSE

X

3

SANTOS

X

Durcival

3

PRORROGAÇÃO

3X0

3º
MUNDIAL

Realizada em: 16/03/2002

PSV EINDHOVEN
Edilson Romão

INTERCLUBES

3

X

SANTOS
Durcival

1

Realizada em: 11/04/2002

BARCELONA
Diego

2

5º
MUNDIAL

3

X

4º
MUNDIAL

Edilson Romão

4

Realizada em: 13/04/2002

PSV EINDHOVEN
Edilson Romão

INTERCLUBES

X

PSV EINDHOVEN

PALMEIRAS
Rafael

0

INTERCLUBES

Realizada em: 20/04/2002

PALMEIRAS
Rafael

0

X

PSV EINDHOVEN

6º
MUNDIAL

Edilson Romão

1

INTERCLUBES

Foram realizados 6 Mundiais Interclubes, participaram
11 botonistas, foram eles: Diego (Barcelona), Rafael
(Palmeiras), Sport (Zezinho), Romildo (Real Madrid),
Durcival (Santos ), Roberto ( Fluminense ), Vanderson
( Grêmio ), Sérgio Carvalho ( Boca Júnior),
Lázaro(Flamengo), Edilson Romão ( PSV Eindhoven ) e
Douglas ( Corínthians ).
Edilson Romão sagrou-se Hexa-campeão com o PSV,
vencendo as 6 competições que disputou. em 30 jogos,
não sofreu nenhuma derrota, uma fantástica apresentação.
Foram marcados 203 gols, PSV marcou 89 e sofreu 28
gols.
Barcelona no 1º e 6º Mundial, Sport no 3º, Real Madrid e
Vasco no 5º, Flamengo no 6º e Corinthians no 3º e 6º
terminaram a competição sem marcar um gol.
Grêmio ( Vanderson ) ficou em 3º lugar no 4º Mundial
sem tomar nenhum gol.
A maior goleada que aconteceu na competição foi no
1º Mundial ( Edilson Romão ) PSV 5 x 0 Barcelona ( Diego ).
Santos ( Durcival ) foi o time que mais sofreu gols na
competição, 39 no total.
Palmeiras ( Rafael ) e Durcival ( Santos ) os dois foram
vice-campeões por duas vezes.
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AS FINAIS DO MUNDIAL INTERCLUBES
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AS FERAS DO 7º MUNDIAL INTERCLUBES
Vamos mostrar pra você caro leitor todos os participantes do 7º
Mundial Interclubes, quantas participações, títulos, quantas finais
participou, enfim vamos passar todas as estatísticas de cada
botonista. E pra começar o grande campeão da competição.

EDILSON ROMÃO - Real Madrid
Ele vem para a competição
representando desta vez o Real
Madrid, foi campeão 6 vezes com o
PSV desta competição e de repente
mudou de time, vamos torcer para
que ele se dê bem, caso contrário
perderá o seu primeiro título de Mundial Interclubes, título
esse que nuncadeixou outro adversário ganhar.
Jogava com o PSV a mais de 16 anos e agora resolveu
mudar de time. Vamos começar as estatísticas.

CF
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PARTICIPAÇÕES: 06
JOGOS: 30
VITÓRIAS: 26
EMPATES: 04
DERROTAS: 0
GOLS A FAVOR: 89
GOLS CONTRA: 28
TÍTULOS: 06
FINAIS: 06
CHANCES DO TÍTULO: As chances são muito boas, é o grande
campeão, e quem mais conhece esses novos botões, 92% de chances
para chegar ao título

LKFB

Liga Kayk de Futebol de Botão

www.ligakayk.com.br
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RAFAEL - Palmeiras
PARTICIPAÇÕES: 04
JOGOS: 18
VITÓRIAS: 07
EMPATES: 5
DERROTAS: 6
GOLS A FAVOR: 16
GOLS CONTRA: 21
TÍTULOS: 0
FINAIS: 02
CHANCES DO TÍTULO: As chances são boas, é um botonista que
chega devagar e de repente vai para a final, 75% de chances para
chegar ao título.

DUCIVAL - Santos
PARTICIPAÇÕES: 05
JOGOS: 22
VITÓRIAS: 13
EMPATES: 4
DERROTAS: 5
GOLS A FAVOR: 45
GOLS CONTRA: 32
TÍTULOS: 0
FINAIS: 02
CHANCES DO TÍTULO: Tem boas chances , é um botonista que tem
habilidade com o botão, mas é nervoso quando fica atrás do placar,
67% de chances para chegar ao título

DIEGO - Barcelona
PARTICIPAÇÕES: 05
JOGOS: 15
VITÓRIAS: 01
EMPATES: 4
DERROTAS: 12
GOLS A FAVOR: 09
F.C.B.
GOLS CONTRA: 29
TÍTULOS: 0
FINAIS: 01
CHANCES DO TÍTULO: As chances são boas, é um bom botonista
mas tem muito tempo sem jogar, 75% de chances para chegar ao
título.
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PARTICIPAÇÕES: 01
JOGOS: 02
VITÓRIAS: 00
EMPATES: 00
THIANS
DERROTAS: 02
IN
GOLS A FAVOR: 01
GOLS CONTRA: 04
1910
TÍTULOS: 0
FINAIS: 0
CHANCES DO TÍTULO: As chances são remotas, é um bom
botonista mas não tem história na competição, 40% de chances para
chegar ao título.
S.

C. COR

SÉRGIO CARVALHO - Corinthians

PARTICIPAÇÕES: 03
JOGOS: 10
VITÓRIAS: 04
EMPATES: 01
DERROTAS: 05
GOLS A FAVOR: 11
CABJ
GOLS CONTRA: 16
TÍTULOS: 0
FINAIS: 01
CHANCES DO TÍTULO: As chances são poucas, é um botonista que
tem pouca habilidade com o botão, não tem títulos na liga, 27% de
chances para chegar ao título.

ULISTA
PA

ROBERTO CARVALHO - Boca Jr.

VANDERSON - Bahia

BAHIA

PORT
ES

E

PARTICIPAÇÕES: 03
JOGOS: 15
VITÓRIAS: 05
EMPATES: 06
CLUB
DERROTAS: 05
E
GOLS A FAVOR: 08
GOLS CONTRA: 10
TÍTULOS: 0
1931
FINAIS: 0
CHANCES DO TÍTULO: As chances são poucas, bom botonista mas
tem muito o que aprender , 20% de chances para chegar ao título.

ROMILDO - Parma
PARTICIPAÇÕES: 03
JOGOS: 12
VITÓRIAS: 01
EMPATES: 06
DERROTAS: 05
PARMA A.C.
GOLS A FAVOR: 19
GOLS CONTRA: 22
TÍTULOS: 0
FINAIS: 0
CHANCES DO TÍTULO: As chances são poucas, é um botonista que
não tem prática com botão pesado, não tem títulos na liga, 13% de
chances para chegar ao título.
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EDEMILSON ROMÃO - Fluminense
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Esse nunca jogou um Mundial
Interclubes, mas é um dos favoritos ao título,
85% de chances de chegar ao título.

JOSENILDO - São Paulo
Esse nunca jogou um Mundial
Interclubes, mas é um bom jogador, 80%
de chances de chegar ao título.

SPFC

LÉO CHAVES - Flamengo
Esse nunca jogou um Mundial Interclubes, mas
é um bom jogador, 65% de chances de chegar ao
título.
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ENTREVISTA

RODRIGO - Portuguesa
Esse nunca jogou um Mundial Interclubes,
mas conhece bem o futebol de botão, 36% de
chances de chegar ao título.

CF

ADALTO - Vasco

R
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Esse nunca jogou um Mundial Interclubes, mas
é um bom jogador, 15% de chances de chegar ao
título.

G
V

UÉLTON - Vitória
Esse nunca jogou um Mundial
Interclubes, foi destaque no 47º Mundial da
Liga Kayk, 45% de chances de chegar ao
título.

Esse nunca jogou um Mundial Interclubes,
mas tem muito que aprender, não é favorito ao
título, 28% de chances de chegar ao título.

ROMERO - Arsenal
Esse nunca jogou um Mundial Interclubes, tem
pouca experiência, 17% de chances de chegar ao
título.

Arsenal

Caro leitor, você agora passou a conhecer um pouquinho desses craques que estão
participando do 7º Mundial Interclubes da Liga Kayk, tire suas conclusões e dê seu palpite.
* Qual time, juntamente com seu botonista chegará ao grande título do 7º Mundial Interclubes,
responda e confira nas próximas páginas desta edição.
Campeão :....................................................................
Vice-Campeão :............................................................

3º Lugar :.......................................................................
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Edilson Romão

Decisão - Há quanto tempo você joga Futebol de Botão?
Romão- Desde 1982, mas na época não tinha tanto botonista e nem tinha muita rivalidade, acho que
dependia da organização das competições, mas vim me dedicar mesmo ao futebol de botão em 1986.
Decisão - E como eram as competições nessa época de 1982?
Romão- Os jogos eram feitos encima de mesas das salas de minha casa, casa de amigos, com traves
de plástico, mas com o tempo as mesas arranhavam e nossas mães proibiram o jogo de botão encima
das mesas, passamos a jogar no piso aí então os botões começaram a se danificar, então surgiu a idéia
de fazer um campo de papelão e os jogos se realizaram em campos de papelão com traves também de
papelão e redes de filó até 1992.
Decisão - Você tem um jogo inesquecível?
Romão- Tenho. Em 1986 fui convidado para disputar uma Copa de Botão na rua Rio Grande do Sul,
todos queriam jogar contra mim e no último jogo do segundo turno,se eu ganhasse, já seria o campeão,
e todos estavam torcedo e gritando contra mim pois o adversário era o dono da casa Austrália ( Zé
Carlos ) o jogo ficou bem disputado e fiz um golaço com o jogador Edú, foi inesquecível, era o meu
primeiro título fora de minha rua.

ERIVAN ROMÃO - Juventus

JU V ENT S

A revista Decisão fez uma entrevista com o botonista
que tem o record na competição de Mundiais Interclubes
da Liga Kayk de Futebol de Botão, ele venceu todas as
edições já realizadas, é o bicho Papão!

Decisão - Quantos títulos você tem?
Romão- Tenho 32 títulos Mundiais de seleções, fui 22 vezes campeão da Copa da Amizade, 02 títulos
da Libertadores da LKB, fui 07 vezes da Copa União da LKB, também 07 veze de Mundiais Interclubes,
01 vez campeão do torneio Rio/São Paulo da LKB, 01 vez Brasileiro da LKB, 02 vezes campeão da Copa
Señior e uma vez campeão da Copa Visgueira de Futebol de Botão, um total de 75 títulos.
Decisão - Tem saudades de algum time ou fase do Futebol de Botão ?
Romão- Tenho, dos meus botões de cor vermelha que me deram muitos títulos, que me desfiz em 1991,
com o tempo e a fase é a dos campos de papelão, época de ouro.
Decisão - Na Liga Kayk lhe falta algum título ?
Romão- Sim, o da Copa das Confederações, teve apenas uma competição vencida pelo Paraguai
( Rafael ) e a Copa dos Campeões que teve também uma edição, vencida pela Holanda ( Edemilson
Romão ).
Decisão - O que você diria para os iniciantes do botonismo hoje ?
Romão- É um esporte sadio, sem violência, sem maldade,sem brigas, o esporte ideal para se usar a
mente, alegre, divertido, sem preconceito de idade, raça ou classe, aconselharia aos pais e crianças que
tentem praticar esse esporte de todos, é muito bom.

Um abraço, do amigo Edilson Romão
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ESCUDINHOS DE BOTÃO

47º MUNDIAL DA LKFB

PARMA ( Itália )

A Liga Kayk, conseguiu terminar o 47º Mundial de
Futebol de Botão, na Quinta feira dia 10 de Fevereiro,
aconteceram os 3 jogos que faltavam para definir o final do
47º Mundial, no jogo em que decidiria o 3º lugar entre
Argentina ( Roberto Carvalho ) x Brasil (Edilson Romão),
o Brasil venceu fácil a seleção argentina por 6 x 0, com o
artilheiro da competição, o camisa 8-Didi perdendo um
pênalti.
A Argentina não jogou bem e a seleção brasileira chutou
várias bolas na trave, dominou praticamente 90% do jogo.
A grande final da competição foi realizada como sempre
em dois jogos, e as equipes finalistas foram Holanda
(Edemilson Romão ) a grande favorita ao título e Uruguai
(Sérgio Carvalho ) tentando chegar ao seu terceiro título no
Mundial.
No primeiro jogo da final a seleção holandesa jogou
melhor e dominou a maior parte do jogo, apesar de que 30%
desse primeiro jogo ficou com a bola prensada entre as duas
seleções e o resultado não seria diferente 0 x 0.
No segundo jogo da final as duas seleções começaram
jogando para definir logo no primeiro tempo o título, mas as
duas equipes não conseguiam chegar ao gol, uma bola na
trave holandesa com um bom chute do uruguaio Dario silva
esquentava o jogo, e não demorou muito os uruguaios ainda
no primeiro tempo com o camisa 10 O´Neill levou a torcida
uruguaia a loucura, enfim estava próximo de mais um título,
apesar de faltar muito tempo.
No segundo tempo a Holanda voltou a apresentar um
bom futebol mas não conseguiu chegar ao gol, muito chutes
perigosos mas a bola não entrava e os holandeses
começaram a se entregar e esperaram o apito final do
árbitro. Então Uruguai Campeão.
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GOL DO TÍTULO
A
U

F

1X0

KNVB

Uruguai 1 x 0 Holanda
10- O´Neill / 1º tempo

O herói uruguaio da noite do dia 10 de Fevereiro de 2005, O´Neill
camisa 10 faz o gol que dá o título de tri-campeão para a seleção do
Uruguai ( Sérgio Carvalho ).
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O RECORDISTA
O botonista Edilson Romão, disputou 7 Mundiais
interclubes na Liga Kayk de Futebol de Botão e sagrou-se
hexa-campeão, venceu todas as sete competições, da 1ª a
6ª ele jogava com o time do PSV Eindhoven, mas no 7º
Mundial Interclubes jogou com o Real Madrid e novamente
sagrou-se campeão antecipado, com 36 pontos, fez
artilheirono time por 4 competições, nessa última o camisa
14-Guti foi o artilheiro com 21 gols.
Vamos mostrar agora um pouco dessa história:
O botonista Edilson Romão, jogou 45 partidas, vencendo
37, empatou por 07 e perdeu apenas uma, que foi no 7º
Mundial, Real Madrid 0 x 1 Santos ( Durcival ), marcou 123
gols e sofreu 36, uma campanha invejável.
Essa competição é realizada desde 2002, com o objetivo
da participação de times, e a disputa pelo título sempre foi
dura entre os principais participantes da Liga Kayk.
O Mundial interclubes veio com o objetivo de reunir
botonistas de várias ruas da cidade, para se enfretarem no
futebol de mesa e assim começar um rivalidade entre vários
times dessas ruas.
O maior vencedor é o botonista Edilson Romão, que
venceu todas as edições, representante da rua Silvia Brito,
que tem 03 vice campeonatos, representados por Palmeiras
( Rafael ) com 02 e Boca Jr. ( Roberto Carvalho ) com 01 vice
campeonato, em seguida vem a rua Padre Mendonça com o
Santos ( Durcival ) que tem 02 vice campeonatos.
A maior goleada da competição era PSV ( Edilson Romão )
5 x 0 Barcelona ( Diego ), mas agora no 7º Mundial
Interclubes a maior goleada que já aconteceu na competição
foi no jogo entre Real Madrid ( Edilson Romão ) 9 x 1
Juventus ( Erivan Romão ), com o artilheiro da competição
Guti fazendo 6 gols.
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