Ata 05 – 2017
Aos sete (7) dias do mês de junho de 2017, tendo por local o ginásio do EC Pinheiral, foi
realizada mais uma reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul
(Lifasc). Após a saudação inicial, o coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt, mencionou
a grande conquista da rainha da Lifasc, Milena Rachor, que conquistou o título de Rainha da
Oktoberfest. Ainda lembrou que das quatro concorrentes inscritas nas soberaas da
Oktoberfest e que passaram pela Lifasc, Mylena Gehrke acabou sendo princesa e, Graziela
Schoeninger ficou por pouco fora do trio de soberanas. A outra concorrente que foi soberana
da Lifasc e que participou foi Tais Dupont.
Disse que para a Liga esta é uma grande conquista e serve para abrir muitas portas. Também
destacou que isso sirva de motivação para os dirigentes atraírem mais pessoas para os clubes e
se fortalecerem cada vez e, por consequência, a entidade. Lembrou que já existem meninas
perguntando sobre o concurso de escolha das soberanas da Lifasc, por causa da visibilidade
que o concurso ganhou.
O segundo ponto foi a leitura do ofício do EC Linha Nova que demonstrou interesse em quitar
as pendências de 2016, comunicando a sua nova diretoria para este ano e o interesse em
voltar a participar das competições neste segundo semestre. O assunto foi encaminhado ao
Conselho de Clubes, que ficou de analisar em reunião para chegar a um acordo.
Telmo Kahmann, representante do Rio Pardinho, mencionou que fosse colocada em ata a falta
de representantes de Boa Vista e Avante, a fim de que sejam notificadas e multadas, conforme
previsto no Estatuto. Também destacou que não podem ser aceitas justificativas para a falta
em reunião. Ficou acertado que a partir desta data não haverá mais abono de faltas nas
reuniões.
Também foi debatida a disputa do Campeonato de Canastra, onde foram confirmadas duplas
do Rio Pardinho, Pinheiral, São José, Linha Santa Cruz, Aliança e Juventude. Ainda deve sair a
disputa na modalidade schaffkopp. No dia 5 de julho haverá novas definições a respeito. A
princípio a ideia é iniciar na segunda sexta-feira de julho, no dia 14. O Linha Santa Cruz sugeriu
que se cuidasse do público de entorno nos jogos, por causa dos sinais para as duplas, o que
acaba atrapalhando. Ficou acertado que a dupla que se sentir prejudicada, que deve solicitar a
retirada das pessoas.
Em relação ao futsal, no dia 5 as equipes devem trazer quais irão participar. A ideia é iniciar a
competição na primeira sexta-feira de agosto. Deve ser seguida a regra de inscrever atletas
que já jogaram a Lifasc, acima de 45 anos, e o goleiro com 40. Também não será permitida a
troca de clube nos casos do futsal, e futebol sete. A princípio estão interessadas em participar
as equipes do Aliança, São José, Pinheiral, Rio Pardinho, Juventude e Linha Santa Cruz.
Sobre o Campeonato Sub-18 o coordenador Décio Hochscheidt mencionou a manutenção de
uma data reservada por clube para terminar o campeonato dentro do projetado. As rodadas
seriam nos dias 15, 18 e 25 as semifinais, em jogos únicos (simples) nos campos. O Linha Santa
Cruz resguardou a data do dia 18 de junho por causa de uma atividade anterior.

Em relação ao Campeonato principal – Copa Valdino Brutscher, os clubes foram comunicados
que a inscrição dos atletas se encerra no dia 5 de julho. Que os clubes devem obedecer a regra
de não ter atletas inscritos que estejam em outros três campeonatos. Serão 20 fichas nos
titulares de 35 nos aspirantes. E os clubes que poderão pegar atletas de fora (3 no caso) são
Aliança, União e Avante. As equipes devem dar resposta até o dia 30 quanto à participação na
competição. O Rio Pardinho deu a sugestão de fazer um jogo dos titulares começando ás 11h
da manhã. E se dispôs a fazer esta experiência. Ficou definido que os clubes deverão
providenciar chuveiro quente nos respectivos vestiários, conforme acordado em 2016. A multa
pelo não cumprimento desta norma será de um salário mínimo.
O coordenador geral ainda mencionou referente a uma programação especial que a Lifasc está
realizando em conjunto com o programa Schwarze Peter da Rádio Gazeta AM, Assemp e
Secretaria do Turismo e Esportes, alusiva ao Dia dos Pais. Que ocorre no dia 13 de agosto, em
Quarta Linha Nova Alta, com início às 8h30, com culto ecumênico; às 9h, abertura do
programa de rádio do Schwarze Peter; 10h, jogo de futebol com mescla de pais e filhos para
atrair as famílias; ao meio dia almoço e à tarde jogos rurais na sede comunitária. No final do
dia, a partir das 17h, uma reunião dançante com a Banda Magia. A Liga foi procurada para
colocar chope da Prost Bier.
Ainda foram posicionados os clubes quanto a renovação e busca de novos patrocínios. Décio
citou que a MD Pneus cobriu a oferta do André Pneus, e vai manter seu nome junto ao rol de
patrocinadores. Também destacou a inclusão do Bráulio Consórcios no rol de patrocinadores.
O Juventude, de Cerro Alegre, aproveitou para divulgar o seu jantar-baile no dia 8 de julho, no
salão da Capela Schuh e o Rio Pardinho, em setembro, irá realizar o festival da galinha
recheada.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador geral da Lifasc.
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