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Aos três dias do mês de março de 2016 realizou-se a terceira reunião ordinária da Liga de
Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc), tendo por local a Central Lanches.
A reunião foi comandada pelo coordenador geral Décio Luís Hochscheidt, sendo que foi lida
pelo secretário a ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes.
Em seguida foi realizado o sorteio dos jogos do Campeonato Sub-18. A primeira rodada foi
marcada para o dia 13 de março, no Estádio Nascer do Sol, em Linha João Alves, reunindo os
confrontos entre Juventude x São José, a partir das 14h, na preliminar e, no jogo de fundo, o
atual campeão João Alves encara o Linha Santa Cruz.
No Campeonato Sub-18 foram confirmados nove times: João Alves, São José, Avante, Aliança,
Rio Pardinho, Pinheiral, Juventude, Linha Santa Cruz e Linha Nova. Cada time vai disputar
quatro partidas, sendo que dos nove, oito se classificam para o mata-mata da segunda fase,
que disputam quatro vagas nas semifinais. Os clubes realizaram a entrega das fichas dos
atletas, sendo que deverão ser avaliadas durante a próxima semana, antes de serem lançadas
no site da Lifasc.
Os demais confrontos sorteados foram 1ª Rodada – complemento: Avante x Pinheiral, Rio
Pardinho x Aliança; 2a Rodada - Linha Nova x Juventude, Rio Pardinho x Pinheiral, Aliança x
João Alves e São José x Linha Santa Cruz; 3a Rodada - Juventude x Rio Pardinho, Linha Santa
Cruz x Linha Nova, Pinheiral x São José e João Alves x Avante; 4a Rodada - São José x João
Alves, Aliança x Juventude, Linha Nova x Pinheiral e Avante x Rio Pardinho; 5a rodada - Linha
Santa Cruz x Avante e Aliança x Linha Nova. Os confrontos e locais seriam definidos de acordo
com os pedidos de reserva de datas. O Avante reservou a data de 17 de abril; Juventude, 24 de
abril (não jogar em casa); 1º de maio e 17 de maio; São José, 31 de maio; João Alves 20 de
março; Aliança, 1º de maio; Linha Santa Cruz, 10 de abril e 26 de junho e Rio Pardinho, 1º de
maio.
O coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt, destacou a importância desta competição,
pois é um certame que atrai muito a atenção de todos os dirigentes e torcedores e este ano
temos como novidade a presença de alguns atletas de outros municípios vizinhos de Santa
Cruz do Sul, o que irá qualificar ainda mais a nossa competição, atraindo um novo olhar para o
certame. Também houve a devolução das fichas, sendo que os times que tinham alguma
pendência poderão regularizá-la com a entrega de documentação até o final de março.
Também houve a leitura do regulamento, com as mudanças realizadas para este ano, que já
haviam sido apresentadas a todos, e prontamente aprovadas. Em relação à venda de bebidas,
ficou acordado que enquanto não houver acordo com alguma empresa, se permanecesse com
a marca Kaiser para a venda nos campos de futebol.
Também foi definido o comando do Conselho Deliberativo, que ficou a cargo de Carlos César
Sehnem (presidente), presidente do Juventude de Cerro Alegre, sendo que a presidente do
SBCE Linha Santa Cruz, Eluza Assmann, é a secretária. Foi definido ainda novo valor da multa
para os cartões: R$ 20,00 para o cartão vermelho e R$ 10,00 para o cartão amarelo.

Outro assunto em pauta foi o coquetel de apresentação das candidatas e lançamento do
Campeonato Sub-18, o que ficou agendado para o dia 10 de março, no salão Winkelmann e
Weber. O valor da janta seria de R$ 20,00 por pessoa, sendo que cada clube deveria participar
com cinco pessoas, sendo que terá a presença de patrocinadores, imprensa e convidados.
Também ficaram definidas algumas ações para as candidatas, como a participar no jantar-baile
de aniversário do EC União, de Quarta Linha Nova Alta, e também uma visita ao Hemovida,
para conhecer o sistema de doação de sangue.
Ficou definido que a rainha da Lifasc será a representante da entidade no concurso das
Soberanas da Oktoberfest, sendo que terá uma ajuda de custo de R$ 2.000,00 e que ela
poderá procurar mais um patrocínio, desde que tenha aprovação do mesmo da diretoria da
Lifasc. Outro assunto apresentado foi que cada clube tivesse que apresentar um novo chequecaução até o dia 10 de março.
Em relação aos preparativos para o baile de escolha da rainha, ficou definido que Jéssica Schuh
e Carla Leifeit irão auxiliar o coordenador de eventos, Jaime Bohnen, a organizar o desfile. O
ensaio será realizado no dia 25 de março, enquanto que a montagem da passarela e da
estrutura geral ocorre no dia 23 de março, com a participação obrigatória de duas pessoas por
clube.
Sem mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador-geral.
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