Ata 10 – 2017
Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2017, tendo por local o Pavilhão da Comunidade Católica
de Linha João Alves, a Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc)
realizou a solenidade de entrega da premiação da temporada de 2017. Foram entregues os
troféus de todos os destaques, menos dos aspirantes, cuja entrega aconteceria no dia 6 de
janeiro, após a realização da final entre Linha Santa Cruz e União.
Entre as autoridades presentes estiveram o presidente da Afubra, Benício Werner; William
Steffens, diretor da MD Pneus; Celso Esperdião, diretor da CFC Celso; Sérgio Luís Reis,
representante da Cooperativa Sicredi; Márcio Farias Martins, representante da Associação das
Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp); o homenageado do ano de 2017,
Valdino Brutscher; o coordenador Décio Hochscheidt; o vereador Licério Agnes; o
representante da Unisc, Josemar Santos; o representante da Rádio Santa Cruz, Gelson Pranke;
o assessori jurídico da Lifasc, César Peiter; e as soberanas da Lifasc, rainha Milena Rachor,
princesas Graziela Schoeninger e Camila Stoelben e a simpatia Luana Budde.
Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, William Steffens, da MD Pneus, fez um breve
pronunciamento, enaltecendo a importância da sua empresa emprestar o nome ao
campeonato na temporada em que a empresa completou seis 20 anos. A presidente do São
José, de Rincão do Sobrado, fez um discurso em nome dos clubes, enaltecendo a temporada.
Em nome do homenageado, a simpatia Luana Budde, também fez a leitura de uma carta de
agradecimento. Após, o coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt se manifestou, quando
fez uma avaliação da temporada, das ações realizadas pela entidade. Destacou os bons
campeonatos realizados ao longo do ano e a importância das parcerias com as comunidades,
os clubes e as entidades e empresas que apoiam a Lifasc.
Em seguida iniciou a premiação. Houve a entrega das premiações da Copa MD Pneus de
Futebol Sete Master: goleiro menos vazado, Erni Hentschke, do Aliança, que recebeu das mãos
da simpatia Luana Budde; o representante do goleador Jair Mahl, do Pinheiral, recebeu sua
premiação da princesa Camila Stoelben; Juventude, de Cerro Alegre foi agraciado pela
conquista do terceiro lugar, pela rainha Milena Rachor; o vice-campeão, Pinheiral, recebeu sua
premiação de Graziela Schoeninger; e o campeão, Aliança, de Alto Linha Santa Cruz, recebeu
troféu e medalhas de Josemar Santos, da Unisc.
Na sequência foi entregue a premiação da Copa Bráulio Consórcios de Futsal. O goleiro menos
vazado foi Cláudio Oliveira, o Carioca, do Juventude, cuja entrega foi feita pelo vereador
Licério Agnes. O goleador menos vazado foi Marco Rabuske, do Pinheiral, que recebeu do
coordenador Décio Hochscheidt; o terceiro lugar foi o Linha Santa Cruz, que recebeu de
Valdino Brutscher; vice-campeão Rio Pardinho, cuja premiação foi entregue por Celso
Esperdião; e o campeão, Pinheiral, que recebeu a premiação e William Steffens.
Os próximos premiados foram os destaques da Olimpíada Rural da Oktoberfest. O campeão foi
o União, que recebeu o troféu do assessor jurídico César Peiter; vice-campeão o Rio Pardinho,
que recebeu a premiação de Gelson Pranke; terceiro lugar, o Linha Nova, que recebeu de
Márcio Martins, da Assemp; quarto lugar o São José, que recebeu de Sérgio Reis, do Sicredi; e
quinto lugar, o Juventude/Cerro Alegre, que recebeu de Benício Werner, da Afubra. Os

campeões das modalidades foram: Bolão de Mesa, Juventude; Bola Presa, Avante; Corrida do
Saco, Aliança; Carrinho de Mão, Rio Pardinho; Serrar a Lenha, Linha Nova; e Cabo de Guerra,
União. Márcio Martin, da Assemp, fez uso da palavra para reforçar a importância da parceria
entre Assemp e Lifasc, que visa beneficiar as comunidades. Em seguida foi realizada a entrega
dos fardamentos a cada clube pela Assemp.
O Campeonato Sub-18 – Copa CFC premiou os seguintes destaques: Goleiro menos vazado, do
João Alves, entregue pela Simpatia Luana Budde; goleador, Nicolas Morsch, do Linha Santa
Cruz, entregue pela princesa Camila Stoelben; disciplina, Pinheiral, entregue pela rainha
Milena Rachor; terceiro lugar, Avante, entregue pela princesa Graziela Schoeninger; vicecampeão, Linha Santa Cruz, entregue pelo presidente da Afubra, Benício Werner; e campeão,
João Alves, entregue por Celso Esperdião, do CFC Celso.
A Lifasc fez a entrega a três destaques especiais para jovens, que atuaram no Campeonato
Sub-18 e no principal, cujos pais estão no comando de clubes e que certamente são a garantia
da continuidade e sucessão dos nossos clubes e da Liga. Foram agraciados William Sehnem, do
Juventude, de Cerro Alegre, cuja entrega foi feita pelo pai Carlos César Sehnem; Décio
Hochscheidt Júnior, do Linha Santa Cruz, pelo pai Décio Hochscheidt e Gustavo Brutscher, do
União, pelo pai Valdino Brutscher. O homenageado do ano, Valdino Brutscher, recebeu uma
placa do coordenador da Lifasc, Décio Hochcheidt por ter emprestado seu nome ao
campeonato.
Também foram homenageadas com flores as soberanas Milena Rachor, princesas Graziela
Schoeninger e Camila Stoelben e a simpatia, Luana Budde. O coordenador da Lifasc, Décio
Hochscheidt também fez uma homenagem a sua diretoria que ao longo dos últimos dois anos
esteve junto no comando da Liga: o coordenador adjunto, André Sehnem; o coordenador de
eventos, Jaime Bohnen; secretário, Jacson Miguel Stülp; vice-secretário, Inácio Vogt;
tesoureiro, José Roberto Kappaun; vice-tesoureiro, Jorge Zimmer; assessoria jurídica, César
Eduardo Peiter; assessoria de imprensa, Case Marketing.
Em relação ao Campeonato dos Titulares a Copa MD Pneus 20 anos 2017/Taça Valdino
Brutscher, o goleiro menos vazado foi Andrei Vogt, do Linha Santa Cruz, entregue por Josemar
dos Santos; o goleador foi Leonel Freitas Huwer, do União, entregue por Valdino Brutscher;
campeão da disciplina, o Avante, entrega feita por William Steffens; terceiro lugar, Guarani, de
São Martinho, entrega feita por Sérgio Reis; vice-campeão, São José, de Rincão do Sobrado,
entrega feira por Licério Agnes; e campeão, João Alves, entregue por William Steffens.
No dia 6 de janeiro, logo após a disputa das finais dos Aspirantes, no Estádio do Imigrante, em
Linha Santa Cruz, foram premiados os destaques desta categoria. O campeão da disciplina
geral foi o Pinheiral; a disciplina dos Aspirantes ficou com o Aliança; o artilheiro dos aspirantes,
Maurício Hinterholz, do Linha Santa Cruz; o goleiro menos vazado, xxx, do Linha Santa Cruz;
vice-campeão, o Linha Santa Cruz e o campeão o União.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim
(secretário) e pelo coordenador geral da Lifasc.
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