ATA 13 2016
Aos 16 dias do mês de dezembro de 2016 a Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc)
realizou a solenidade de entrega da premiação da temporada de 2016 em celebração realizada no Salão Butzge, em
São Martinho e foi promovida pelo Guarani, campeão da Copa Unisc/Taça Marlise Grenzel.
O tesoureiro da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Marcílio Drescher, falou em nome dos
patrocinadores e destacou a importância do futebol amador para as comunidades do interior. Segundo ele a Lifasc
sempre demonstrou muita organização e mais uma vez esta temporada mostra o quanto as comunidades estão
envolvidas nas mais variadas competições. Além de Drescher, estiveram presentes ainda Iloir Steffens, da MD Pneus
e Celso Sperdião, do CFC Celso/CFC Arroio Grande e do presidente da Associação de Futebol Amador de Santa Cruz
do Sul (Afasc), Clairton Ferreira e a representante da Rádio Santa Cruz, Milena Bender.
O coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt, observou que em 2016, a Liga se concentrou em certames que
realmente tinham a ver com as comunidades e, em especial, o envolvimento dos clubes. Segundo Décio nas finais
houve a presença de públicos consideráveis, mesmo com condições muitas vezes adversas. Agora é preciso planejar
o que iremos fazer para o ano que vem e agradecer aos que nos apoiaram em mais este ano.
A homenageada deste ano, Marlise Grenzel, que também preside o campeão da Copa Unisc, Guarani, agradeceu à
Lifasc e aos clubes pela homenagem realizada. Se disse grata em levar o nome da Lifasc neste campeonato e a todos
os clubes por disputarem este certame de forma tão acirrada. Ela recebeu uma placa em homenagem aos serviços
prestados para a Liga.
Foram premiados os seguintes campeões e destaques: nos titulares, o campeão foi o Guarani de São Martinho;
vice-campeão, João Alves; terceiro lugar, Rio Pardinho; goleador, Jair Mahl, do Guarani, com 9 gols; goleiro menos
vazado, Chuchu, do Guarani; campeão da disciplina, Aliança e atleta destaque, William Grasel, do Guarani. Nos
aspirantes, campeão, Juventude/Cerro Alegre; vice-campeão, Aliança; terceiro lugar, João Alves; goleador, Augusto
Davi Hammes, do Aliança, com nove gols; goleiro menos vazado, Alex, do Juventude; capeão da disciplina, Boa Vista
e destaque aspirantes, Marquinhos, do Juventude.
Já no Campeonato Sub-18, Copa CFC Celso, o campeão foi o Avante; o vice, João Alves; terceiro lugar, Linha Santa
Cruz; goleador, Lisandro Blank, do Avante, com 13 gols; goleiro menos vazado, Henrique, do Juventude; disciplina:
São José; destaque Sub-18, Léo, do Avante; Futsal Veteranos – Copa Afubra, campeão, Juventude; vice, Pinheiral;
terceiro lugar, São José; goleador, César Eduardo Peiter, do São José, com 11 gols; goleiro menos vazado, Andre
Sehnem, do Pinheiral; disciplina, São José; destaque: Claudio Oliveira, do Juventude. Disciplina geral, São José.
Campeonato de Canastra, campeão, dupla Armindo e Dario, do Juventude, de Cerro Alegre; vice, Dulce e Gládis, do
Aliança; terceiro lugar, Ingo e Tiago, do Aliança.
Também houve entrega de flores às soberanas de 2016, a rainha Larissa Kappaun; princesa Luana Dick e simpatia,
Jayne Heck, que estiveram presentes no evento.
Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo coordenador geral.
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