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HUMOR
37ª Copa da Amizade - Romênia ( Adalto ) 1 x 0 Alemanha ( Durcival )

O botonista Adalto, representante da seleção da Romênia consegue 
fazer talvez o seu maior jogo em toda sua história, venceu a fortíssima 
seleção da Alemanha ( Ducival ) por 1 x 0 na 37ª Copa da Amizade, 
jogou sem dar chances ao adversário, que no final da partida, levantou 
bandeira branca de tão grande era o bombardeio romeno.

9. OS MELHORES DO ANO DE 2005
Os melhores do ranking 2005
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COPA DOS CAMPEÕES
 A Liga Kayk de Futebol de 
Botão, em reunião no dia 12 de 
Dezembro de 2005 com os 
botonistas Adalto, Josenildo, 
Rafael, Durcival e Edilson 
Romão, decidiram mudar os 
critérios para a disputa desta 
competição.
     Quanto ao novo critério da 
Copa dos Campeões que antes 
e r a m  d i s p u t a d a s  p e l o s  
campeões da Copa das 
Confederações e Mundiais da 
LKFB, de todas as edições 
anteriores só conseguiram esse 
feito 6 botonistas, que são eles: 
Rafael ( Paraguai ) com 1 
Mundial e uma Copa das 
Confederações ,  Durc iva l            
( Alemanha ) com 1 Mundial, 
Edilson Romão( Brasil ) com 34 
Mundiais, Sérgio Carvalho         
( Uruguai ) com 3 Mundiais, Val    
( União Soviética ) com 3 
Mundiais e Edemilson Romão    
( Holanda ) com 7 Mundiais e 
uma Copa dos Campeões.
     Agora os  critérios são os 
seguintes: 
* Disputará a Copa dos 
Campeões do ano corrente 
aquele botonista que se sagrar 
campeão ou vice de uma 
competição durante aquele 
ano,( Haverá uma Copa dos 
Campeões por ano).

 * As competições são as 
seguintes: Mundiais, Copa das 
Confederações e uma outra 
compet ição que envo lva 
seleções e que essa competição 
seja organizada pela Liga Kayk 
de Futebol de Botão.
* Os campeões das edições 
passadas não terão direito a 
disputa, sendo assim a cada ano 
podem surgir novos nomes na 
competição.
* As regras e critérios de disputa 
da competição continuam as 
mesmas.
     A primeira mudança no ano 
de 2005 que Liga fez foi a 
exclusão do impedimento e na 
saída de meio campo, onde 
deverá se manter uma distância 
de um jogador a outro de no 
mínimo 5,5cm, com isso 
evitando jogos amarrados e 
fechados.
     A liga também está trazendo 
alguns botonistas novos e 
excluíndos os que não querem 
mais participar ou desistiram por 
algum outro motivo.
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DECISÃO3 Edição 9

ROMÊNIA SURPREENDE
     Nós da revista Decisão separamos duas belas vitórias da Romênia  
( Adalto ). A primeira foi no dia 10 de Dezembro de 2005, pelo 
49ºMundial de Seleções da LKFB.  Fica em destaque o bom exemplo  
do  botonista  Adalto, que nas competições anteriores não conseguia 
passar da primeira fase e nessa conseguiu disputar até o 3º lugar. 
     Destacamos a vitória  da Romênia ( Adalto ) sobre a Suécia ( Léo 
Chaves ), a Romênia venceu bem e destacamos o gol do camisa 3-
Popescu, no segundo tempo dando a vitória e a classificação para 
seleção romena.
     Com isso  o botonista Adalto mostra que não é no primeiro encontro 
com os botões que se sai um vencedor e sim com o tempo, treinando, 
praticando e participando de eventos para poder melhorar toques, criar  
técnicas e fazer boas  jogadas.

Segundo gol da Romênia, o camisa 3-Popescu, faz o gol para alegria 
dos torcedores e tristeza dos suécos, jogo que entre para hist´ria da 
LKB como a primeira vitória do botonista Adalto na Liga.
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     No segundo jogo da Romênia que a revista Decisão destaca, 
foi na 37ª Copa da Amizade envolvendo as seleções da Romênia  
( Adalto ) x Alemanha ( Durcival ).
    Nessa Copa da Amizade o regulamento era de mata-mata, pois 
tinham muitos botonistas e pouco tempo para a realização da 
mesma.
     No sorteio saiu logo de cara a seleção da Romênia, que 
aguardava seu adversário direto para a disputa de quem perder 
fica fora, foi aí que sai a seleção da Alemanha, a seleção alemã 
campeã Mundial de Seleções pela LKFB e favorita ao título, 
praticamente se colocava na segunda fase, não desmerencendo 
o futebol da romênia, mas pela tradição do futebol da Alemanha.
     Foi aí então que começou o duelo Davi/Golias, a seleção da 
Romênia ( Adalto ) jogou o tempo todo pressionando a seleção da 
Alemanha ( Durcival ), que teve poucas chances de gol, enquanto 
a Romênia desperdiçava várias oportunidades.
     Mas o ditado é certo, “água mole e pedra dura tanto bate até 
que fura ”, e furou mesmo, o camisa 5-Rãzvan Rat, da seleção 
romena fez um belo gol e deu a classificação a sua equipe, 
fazendo assim mais um jogo pra entrar nas história do botonista 
Adalto, e para a seleção da Alemanha nunca mais esquecer.
     Parabéns ao botonista  Adalto da seleção da Romênia.
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NOTAS DAS BOLAS
     A revista Decisão vem nesta edição com a matéria NOTA 
DAS BOLAS conta quem mereceu bola cheia e bola murcha 
na última competição realizada pela Liga Kayk de Futebol de 
Botão. 
     Essa matéria vem mostrar pra você leitor, quem melhorou, 
quem piorou, quem usa a malandragem e muito mais, 
aproveitem bem aleitura.
     Nesta primeira matéria vamos falar do 49º Mundial de 
Seleções realizado pela Liga Kayk de Botões.

Bola Cheia

Bola Murcha

Ao botonista Adalto ( Romênia ), que teve uma brilhante 
participação no 49º Mundial, inclusive passando pela 
primeira fase e chegou a disputa do terceiro lugar da 
competição, infelizmente não deu pra vencer, mas 
mostrou que está melhor e poderá melhorar sua 
colocação no ranking.

Ao árbitro da partida Brasil 2 x 2 Alemanha, pelo grupo A 
do 49º Mundial, o sr. Léo Chaves, que após o gol de 
empate da Alemanha ele correu em direção ao botonista 
Durcival ( Alemanha ) e deu vários pulos gritando: É 
GOL, É GOL, É GOL, que coisa feia Léo Chaves, o juiz 
da partida torcendo.

Bola Murcha

Ao botonista Josenildo ( Portugal ), tido como um dos 
favoritos ao título, não conseguiu passar da primeira 
fase, fez apenas 1 ponto no empate contra a Alemanha ( 
Durcival ), apesar de ter caído no grupo A , o grupo da 
morte deste 49º Mundial. Ele é o segundo colocado no 
ranking 2005.
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Bola Cheia

Bola Murcha

A seleção do Brasil ( Edilson Romão ), que mostrou 
superioridade contra seus adversários, apesar de ser 
prejudicado na primeira fase, fez uma boa semi-final 
vencendo a Romênia ( Adalto ) por 5 x 0 e venceu na 
final a Alemanha ( Durcival ) por 3 x 0, conquistando seu 
34 Mundial.

Ao botonista Durcival ( Alemanha ) que em seu 
confronto direto com o botonista Josenildo ( Portugal ), 
não conseguiu vencê-lo ainda e na partida em que se 
enfrentaram neste 49º Mundial, Portugal saiu na frente, 
pra desespero dos alemães, mas acabou empatando e 
aumentando o tabú.

Bola Murcha

Ao botonista Léo Chaves ( Suécia ), que não conseguiu 
nenhuma vitória neste 49º Mundial e também continua 
sem passar da primeira fase dos Mundiais realizados 
pela Liga Kayk de Futebol de Botão. Saiu da competição 
sem marcar nenhum gol.

Bola Cheia

A seleção do Paraguai ( Rafael ), que mostrou está bem, 
mas precisando melhorar, passou fácil da primeira fase, 
na semi-final  conseguiu um brilhante empate contra a 
forte seleção da Alemanha, empatou na prorrogação e 
foi derrotado nos pênaltis.

     Na próxima edição, você verá qual desses botonistas 
mudou sua bola, pra melhor ou pior, ou então se manteve 
onde estava.

DECISÃO7 Edição 9

ERIVAN ROMÃO - MUDANÇAS
     A Liga Kayk de Futebol de Botão, decidiu no dia 21/12 que o 
botonista Erivan Romão, passaria a representar a seleção da Austrália 
e não mais a da Nigéria e seu time passou da Juventus para a Inter de 
Milão.
     Erivan joga na LKB desde Julho de 1998.

PARTICIPAÇÕES NA LKB:
* 01 Copa da Amizade ( 37ª )
* 03 Mundiais de Seleções ( 27 * 31º * 48º )
* 02 Copa Visgueira de Seleções ( 1ª e 2ª )
* 01 Mundial Interclubes ( 7º )
     A sua melhor colocação está sendo agora na 37ª Copa da Amizade, 
ficou na disputa do triangular final contra Brasil ( Edilson Romão ) e 
Suécia ( Léo chaves ).
     Ele estava classificado pela revista Decisão como figurante em 
competições, agora já não é mais figurante e se conseguir chegar ao 
título ou pelo menos como  vice-campeão, vamos mudar seu conceito.
Abaixo os escudos das novas equipes do botonista.

Seleção da Austrália

FOOTBALL
FEDERATION
AUSTRALIA
BUTTON
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OS MELHORES DO ANO
2005

     A revista Decisão, no ano de 2005, resolveu 
juntamente com a LKFB, premiar os melhores do 
ano, conta os pontos do ranking da LKFB e todo 
ano teremos a entrega de prêmios aos 
vencedores.

     A princípio surgiu a idéia, mas não se pensava em prêmios, 
mas devido ao desinteresse de alguns botonistas, a Liga Kayk 
resolveu fazer as premiações até o 3º colocado no ranking anual.
     As competições para 2006 serão as seguintes:
     MUNDIAL INTERCLUBES;
     COPA DOS CAMPEÕES;
     COPA DAS CONFEDERAÇÕES;
     MUNDIAL DE SELEÇÕES;
     COPA DA AMIZADE.
    Outras competições realizadas pela Liga Kayk de Futebol de 
Botão, não contará pontos para o ranking da mesma. A 
organização pode ser da LKB, mas só são validados os pontos 
dessas competições citadas acima.
     Nas próximas páginas você verá o perfil dos cinco primeiros 
colocados e a lista dos dez melhores do ano de 2005.
     A Liga Kayk e a revista Decisão vem atravéz destas  
premiações resgatar o velho e bom Futebol de Botão, que aos 
poucos está sendo esquecido pela maioria dos botonistas.
     Curtam os melhores do ano de 2005.
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Os melhores de 2005

O botonista Edilson Romão, consegue ser o primeiro do 
ranking em 2005, na primeira premiação da categoria ele 
recebeu o troféu de melhor do ano 2005 da LKFB.

Desde que começou a pontuação esse ano ele se 
manteve em primeiro e com isso acabou fechando o ano na 
mesma colocação.

O ano de 2005 não começou bem para o botonista Edilson 
Romão que logo de cara, em Fevereiro ficou em terceiro lugar

Edilson Romão

na 35ª Copa da Amizade, no mesmo mês disputou o 47º Mundial de Seleções e novamente só 
conseguiu a 3ª colocação.
     No mês de Março sagrou-se campeão pela sétima vez do Mundial Interclubes, com isso deu 
uma disparada no ranking.
     Em Junho conquistou a 36ª Copa da Amizade.
     Em Novembro teve sua melhor atuação conquistou o 8º Mundial Interclubes e o 48º Mundial 
de Seleções.
     E pra fechar o ano com chave de ouro venceu o 49º Mundial de Seleções. Edilson Romão 
teve o melhor desempenho entre todos os botonistas, em 7 competições que disputou foi 
campeão por 5 vezes, ficando por duas vezes em terceiro lugar, com isso se manteve sempre 
entre os 3 melhores de cada competição.

174 Pontos

Os melhores de 2005

O botonista Durcival, consegue ser o segundo colocado 
do ranking em 2005, na primeira premiação da categoria ele 
recebeu o troféu do segundo  melhor do ano 2005 da Liga 
Kayk de Futebol de Botão.

Desde que começou a pontuação esse ano ele foi o 
primeiro da lista se manteve em primeiro até a terceira 
competição, depois ficou entre o 2º e 3º lugar.

O ano de 2005 começou bem para o botonista Durcival 

Ducival
77 Pontos

que na primeira competição do ano, em Fevereiro sagrou-se campeão da 35ª Copa da 
Amizade, no mesmo mês disputou o 47º Mundial de Seleções e foi desclassificado nas quartas 
de final, perdendo para a Argentina. Mesmo assim era o primeiro do ranking anual 2005.

No mês de Março não teve uma boa participação no 7º Mundial Interclubes, com isso 
deixou a primeira colocação e passou a ser 2º lugar e ficou ocilando entre o 2º e 3º lugar  no 
ranking. Em Novembro no 8º Mundial Interclubes conseguiu o 2º lugar na competição e no 
mesmo mês ficou em 3º lugar no  48º Mundial de Seleções. E pra fechar o ano foi novamente 
vice-campeão do 49º Mundial de Seleções. Disputou 6 competições, foi campeão em uma 
delas, vice-campeão por duas vezes e conseguiu um terceiro lugar.

DECISÃO9 Edição 9
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Os melhores de 2005

O botonista Josenildo, um dos criadores do ranking anual, 
consegue ficar em 3º lugar no ranking em 2005, na 1ª 
premiação da categoria, ele sempre se manteve entre os três 
primeiros. Ficou muito tempo em 2º lugar no ranking 2005, 
mas na reta final, deixou escapar alguns pontinhos e acabou 
ficando na 3ª posição.
O ano de 2005 não começou bem para o  botonista  Josenildo 
que logo de cara, em fevereiro ficou apenas com os pontos da

Josenildo

participação  na 35ª Copa da Amizade, no mesmo mês disputou o 47º Mundial de Seleções e 
novamente só conseguiu os pontos da participação.
     No mês de Março conseguiu ser vice- campeão do 7º Mundial Interclubes, com isso deu 
uma disparada no ranking.
    Em Novembro ficou em terceiro lugar no  8º Mundial Interclubes e foi vice-campeão do 48º 
Mundial de Seleções.
     E pra fechar o ano participou do 49º Mundial de Seleções, e não fez boa campanha, em dois 
jogos perdeu para o Brasil ( Edilson Romão ) e empatou com a Alemanha ( Durcival ) fazendo 
apenas 1 pontos e saindo da competição na primeira fase. Com isso teve apenas os pontos de 
participação.

47 Pontos

Os melhores de 2005

 O botonista Sérgio Carvalho, consegue ficar em 4º lugar 
no  ranking  2005, na primeira premiação da categoria ele 
deixou a 3ª e ficou com a 4ª colocação  em 2005 na LKFB.
     Ele começou o ano vencendo a primeira competição que 
disputou, depois ficou com o quarto lugar no 7º Mundial 
Interclubes e não participou mais das competições do ano.
O ano de 2005 começou bem para o botonista Sérgio 
Carvalho que logo de cara, em  fevereiro  foi  Tri-campeão  no

Sérgio Carvalho
34 Pontos

47º Mundial de Seleções, fez boa campanha e venceu na final até então a fortíssima seleção 
da Holanda ( Edemilson Romão ).

No mês de Março participou do 7º Mundial Interclubes, e ficou apenas em quarto lugar, 
conseguindo apenas somar os pontos da participação.

Daí pra frente não participou mais de competições, porque  precisou  viajar para São Paulo.
Com  isso o botonista Sérgio Carvalho, fechou o ano com  34 pontos superando assim 

muitos botonistas que tiveram mais participações e não conseguiram somar mais pontos que 
ele. Assim ele deixa claro aos demais botonistas, que ainda é um dos grandes da Liga Kayk de 
Futebol de Botão.

DECISÃO11 Edição 9

Os melhores de 2005

O botonista Léo Chaves, consegue superar muitos 
botonistas que jogam a mais tempo na Liga e fica em 5º Lugar.

Desde que começou a pontuação esse ano ele veio se 
mantendo-se entre os dez primeiros, mas não conseguiu 
ultrapassar a 5ª posição.

Ele vem mostrando que logo chegará entre os três 
primeiros do ranking 2006.

O ano de 2005 não começou bem  para  o  botonista  Léo

Léo Chaves

Chaves que na sua primeira participação em fevereiro no 47º Mundial de Seleções, conseguiu 
apenas os pontos da participação.

No mês de março conseguiu ficar em terceiro lugar no 7º Mundial Interclubes, com isso 
deu uma melhorada em sua colocação  no ranking.

 Em Junho conseguiu ser vice-campeão da  36ª Copa da Amizade.
Em Novembro não teve uma boa atuação no o 8º Mundial Interclubes e o 48º Mundial de 

Seleções,obteve apenas os pontos da participação.
E pra tentar  fechar o ano com alguns pontos a mais participou do 49º Mundial de Seleções 

e também não foi bem e ficou apenas com os pontos da participação.
O botonista Léo Chaves participou de 6 competições e conseguiu ser  vice-campeão em 

uma oportunidade.

32 Pontos

Os melhores de 2005

Os outros cinco colocados a revista Decisão vai colocar apenas os nomes, seleções que 
representam, sua colocação e seus pontos finais.

Merece destaque o botonista Adalto ( Romênia ), que passou de figurante nas 
competições para os melhores do ranking, vencendo jogos importantes como na 37ª Copa da 
Amizade, que foi realizada no estilo mata-mata e ele enfretou o botonista Durcival ( Alemanha ) 
e não se intimidou e venceu o jogo por 1 x 0 sem dar chances nenhuma ao seu adversário..

A revista Decisão espera que em 2006, esses botonistas que não se destacaram entre os 
cinco melhores, que tentem melhorar e agarrar cada pontinho a mais nas competições, pra 
quando chegar no final do ano ter seu nome elevado entre a elite do futebol de botão da LKB.

COLOCAÇÃO        BOTONISTA           SELEÇÃO       PONTOS

 6º LUGAR     Edemilson Romão        Holanda             21
 7º LUGAR                Rafael                    Paraguai            18
                                    Adalto                      Romênia                   

     Vanderson                     França
 8º LUGAR                                                                               08
10º LUGAR                                                                              06                                    Erivan Romão            Nigéria                   

          Roberto                Argentina
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Jaqueline Oliveira
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Gatas da edição
     A revista 
Decisão veio com 
duas lindas gatas 
nesta edição nº 9 a 
morenassa Letícia 
Alves e a linda loira 
Jaqueline Oliveira.
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No mês de Dezembro o site  publicou na futeboldemesanews
sua página principal uma  matéria sobre a Liga Kayk de Futebol de 
Botão, a reportagem você verá abaixo.

BAIRROS DO BRASIL

MAIS UMA GARAGEM AGORA NA BAHIA
Mais botonistas abnegados e fanáticos...
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A LKB conta hoje com 19 filiados.
Site:www.ligakayk.pombalnet.com.brUltimas notícias: No último 
Mundial, o 49º Mundial de Seleções da LKB, o Brasil ( Edilson Romão ) 
venceu a seleção da Alemanha ( Durcival ) por 3 x 0 . Leia no site mais 
notícias.Em 1986, ano da Copa do Mundo do México, um pequeno 
grupo de apenas 04 adolescentes, apaixonados pelo Futebol de Mesa 
ou simplesmente Futebol de Botão, começava a escrever a primeira 
página do que viria ser a atual Liga Amadora de Futebol de Botão: A 
Liga Kayk de Botão.As primeiras partidas dos Mundiais foram 
realizadas em pisos de cimento dos quartos dos adolescentes e mais 
tarde em campos de papelão, porque na época, os campos de jogo de 
botão conhecidos como: “Estrelão” eram muito caros, mas a emoção 
era a mesma, os anos se passaram e os garotos conseguiram o 1º 
campo de madeira.
Durante os anos que seguiram o grupo de adolecentes foi tendo a 
companhia de outros, também, apaixonados pertecentes a diversas 
gerações. Pessoas que tem, até 20 anos de diferença, algo que 
demonstra as várias faixas de apaixonados pelo Futebol de Botão.

LIGA KAYK EM SÃO PAULO
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RETROSPECTIVA 2005
A revista Decisão vai mostrar nesta matéria as competições de 

2005 e quem foi destaque nelas.

FEVEREIRO
O ano começou com a seleção do Uruguai ( Sérgio Carvalho ) levando o 
título do 47º Mundilal de Seleções.
Fez uma campanha quase perfeita, perdeu apenas para a seleção da 
Argentina por 1 x 0 no primeiro jogo da semifinal, mas fez 10 gols e sofreu 
3 em 7 jogos na competição.
Sua glória veio na final da competição,empatou o primeiro jogo por 0x0 e 
venceu no segundo a então fortíssima seleção da Holanda por 1 x 0.

Alemanha

Nesse mesmo mês a seleção da Alemanha ( Durcival ), também começou o 
ano de 2005 com pé direito, vencendo a 35ª Copa da Amizade, começando 
assim a briga pelo ranking anual.
Fez uma campanha fantástica, em quatro jogos empatou 1 e venceu 3, 
marcando 8 gols e sofrendo 4.
Com isso a seleção da Alemanha ( Durcival ) consegue o seu primeiro título 
nesta competição.

MARÇO

CF

Teve início no mês de fevereiro o 7º Mundial Interclubes, mas só terminou em 
Março, com uma campanha brilhante, quase perfeita do time do Real Madrid   
( Edilson Romão ), que em 12 jogos sofreu uma derrota para o time do Santos 
( Ducival ) por 1 x 0, o Real marcou 31 gols e sofreu apenas 4 em 12 jogos, 
fazendo o artilheiro Guti, que entrou para a história da competição ao marcar 
21 gols. Participaram da competição 17 botonistas.
Nesta mesma competição  o  botonista Erivan Romão ( Juventus )  fazia  sua

estréia e conseguiu vencer Sérgio Carvalho e Ducival por 1 x 0, ambos já foram campeões da 
LKFB, mas no jogo contra o Real Madrid ele sofreu a maior derrota da competição 9 x 1.

JUNHO

Brasil

Dia 11 de junho foi realizada a 36ª Copa da Amizade. Participaram da 
competição os seguintes botonistas: Welton ( Senegal ), Léo Chaves       
( Suécia ), Edilson Romão ( Brasil ) e Rafael ( Paraguai ).
Foram realizados 6 jogos e a seleção do Brasil foi campeã pela 23ª vez da 
competição. Foram marcados 11 gols, e o artilheiro da copa foi Pelé ( 
Brasil ) com 4 gols. No jogo entre Brasil (Edilson Romão) 3x0 Suécia (Léo 
Chaves), o artilheiro Pelé marcou dois gols de falta.

A Suécia (Léo Chaves) ficou em 2º lugar, Paraguai (Rafael) em 3º lugar e Senegal (Welton) em 4º lugar.
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DEZEMBRO

Brasil

E pra encerrar o ano, a Liga Kayk de Futebol de Botão realizou no dia 10 
de dezembro o 49º Mundial de Seleções, e novamente o Brasil (Edilson 
Romão) foi campeão, vencendo por 3 x 0 a Alemanha (Durcival), com gols 
de Zózimo, Djalma Santos e Amarildo.
O Brasil (Edilson Romão) fez 4 jogos, marcou 12 gols e sofreu 3, na 
semifinal venceu a seleção da Romênia (Adalto) por 5 x 0. Destaque desta 
competição foi a seleção da Romênia (Adalto)  que  venceu a seleção  da

Suécia (Léo Chaves) por 2x0, conseguindo assim a classificação para semi final do Mundial.

EDILSON ROMÃO................5 vezes 

DURCIVAL............................1 vez 

SÉRGIO CARVALHO...........1 vez 

CF

Ainda no mês de Novembro foi realizado o 8º Mundial Interclubes, com a 
participação de 7 botonistas.
O Real Madrid ( Edilson Romão ) conseguiu ser campeão pela oitava vez 
consecutiva da competição, fazendo 5 jogos, marcou 8 gols e sofreu 3 e 
venceu o jogo da final por 3 x 1 contra o Santos ( Durcival ), com gols de 
Raul Bravo, Zidane e Beckham.
E novamente Guti foi artilheiro da  competição, só que desta vez com apenas

3 gols, marcando de falta dois.
Em 2005 o Real Madrid participou de duas competições, fazendo 17 jogos, sofrendo apenas 
uma derrota, marcou 39 gols, sofreu 7 e teve Guti como atilheiro das duas competições em que 
teve sua participação em 2005.

NOVEMBRO

Brasil

Neste mês foram realizados pela LKFB duas competições. O 8º Mundial 
Interclubes e o 48º Mundial de Seleções. No 48º Mundial de Seleções que 
começou em 23 de julho e terminou em 20 de Novembro.
A seleção do Brasil (Edilson Romão), foi campeã pela 33 vez da 
competição, fazendo uma campanha impecável, em 4 jogos  foram 4 
vitórias, marcou 11 gols e sofreu apenas 2, venceu a final da competição 
com um resultado muito satisfatório, ganhou por 4 x 0 da seleção de 
Portugal  ( Josenildo ), com gols de Pelé, Zagalo(2) e Didi.

QUEM LEVANTOU A TAÇA EM 2005
Você verá quem foram os campeões 2005
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