Ata 11 – 2016
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2016, tendo por local a Lancheria Central, no
centro de Santa Cruz do Sul, foi realizada mais uma reunião da Liga de Integração do Futebol
Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc). Entre os assuntos estava o Campeonato de Futebol Sete
Veteranos que a liga está querendo promover, em substituição ao Campeonato de Futebol de
Campo da modalidade.
O coordenador Décio Luís Hochscheidt disse que já conversou com o proprietário do Campo
Etti, e que ele está disposto a abrigar a competição. Décio ponderou que trata-se de um local
central e de acesso fácil a todos. Os clubes ficaram de consultar os atletas e na próxima
reunião já ficaram de trazer uma definição de participação ou não. Caso não feche o número
par, a Liga fará uma equipe, com atletas convidados.
O Pinheiral também cobrou que a imprensa escrita ainda não havia publicado nada no jorn al
referente à final do Campeonato de Futsal. Ficou acertado que se faria um contato com os
veículos de imprensa.
A coordenação também apresentou aos dirigentes a carta de intenções que estava sendo
entregue a todos os candidatos a prefeito do município de Santa Cruz do Sul. O documento foi
recebido pelos candidatos Telmo Kirst, Afonso Schwengber, Gerri Machado e Sérgio Moraes. O
único que não se obteve retorno para receber o documento foi Fabiano Dupont.
A carta, além de apresentar a Lifasc, ainda relaciona a entidade à luta pelo fortalecimento dos
clubes, conforme o trecho a seguir, que inclui ainda as reivindicações: “Uma das principais
características da Lifasc é lutar pelo fortalecimento dos clubes, com melhorias na estrutura e
também o desenvolvimento das pessoas que estão inseridos nas comunidades. A Liga tem
também uma premissa de buscar o apoio de empresas para levar às comunidades uma das
únicas atividades de lazer e entretenimento que ainda restam no interior. Assim,
apresentamos abaixo algumas propostas para fortalecer o futebol amador de Santa Cruz do
Sul: 1 – Investir em estrutura nos campos de futebol do interior e da cidade; 2 – Abertura de
núcleos de escolinhas no interior do município no período oposto ao da sala de aula para as
crianças; 3 – Seguir com a política de apoio ao futebol amador, mediante pagamento da
arbitragem, tornando isso como um investimento constante; 4 – Adequar e organizar o
calendário do futebol amador, em especial o Campeonato Municipal, a fim de que a
competição seja realizada sem atrapalhar os demais campeonatos.”
Também foi tratado no encontro a participação dos clubes da Lifasc na segunda edição da
Olimpíada Rural, que ocorrerá nos dois sábados da Oktoberfest, dias 8 e 15 de outubro, no
Brahma Haus, no ginásio Poliesportivo, onde serão disputadas as modalidades de corrida de
carrinho de mão, serrar lenha, trocar roda de carroça, corrida do saco, chope em metro, além
de bola de mesa e bola presa. O coordenador adjunto Jaime Bohnen destacou que a Lifasc está
negociando o repasse de um valor em dinheiro, ao invés de fardamento como havia sido no
ano anterior e que a Assemp acenou com a possibilidade. Ficou acordado que cada clube –
menos o Boa Vista, que não participou no ano anterior, deve usar o fardamento recebido no
ano anterior, com a logomarca da Oktoberfest. Também ficou definido que cada clube vai

receber no mínimo 25 ingressos para cada sábado. O coordenador geral Decio Hochscheidt
solicitou que os clubes se esforçassem e levassem esta oportunidade a sério.
Ele também fez uma avaliação positiva do Campeonato de Campeonato, que se encerrou com
grande participação das duplas envolvidas. Ele salientou que a finalidade era fazer caixa para
os clubes participantes e teve uma série de casos bonitos, como duplas com pai e filho contra
filha e mãe, e assim por diante.
Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador geral.
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