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Juventude Unida celebra 50 anos

Competições movimentam o Clube

Comemoração será 
neste domingo, com 
almoço, música e 
esporte, no pavilhão 
da Comunidade 
Imaculada Conceição

Campo do Juventude Unida está localizado junto à Comunidade Imaculada Conceição
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cinco décadas de con-
quistas, mas também 
de muita luta. É assim 

que o presidente da Associa-
ção Esportiva, Recreativa e 
Cultural - AERC Juventude 
Unida, de Dona Josefa, Paulo 
Mueller, define a trajetória 
do clube. Hoje, com estrutura 
que conta com campos de fu-
tebol 11 e sete, além de copa e 
vestiários para a realização e 
participação em campeonatos, 
os motivos para agradecer são 
muitos. Para comemorar os 
50 anos, celebrados no dia 19 
de outubro, os festejos serão 
no pavilhão da Comunidade 
Imaculada Conceição, neste 
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Torneio é realizado entre famílias no campo do Unida
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Entre as principais ativi-
dades desenvolvidas pelo 
Juventude Unida está o 25º 
Campeonato de Futebol Sete 
de Dona Josefa, que coloca 
em disputa o troféu 50 anos 
da associação esportiva. A 
competição conta, atual-
mente, com 13 equipes e é 
disputada em oito rodadas, 
lembrando a primeira edição, 
em 1993, realizada com 14 
times. “Na época, busquei as 

regras do futebol sete com 
um professor da Unisc, aí ele 
me deu as medidas certas do 
campo”, relembra Mueller. 
Além de ser um atrativo para 
os jogadores, a competição 
envolve o público que pres-
tigia as partidas nos sábados 
à tarde.

Também já é compromisso 
marcado, sempre no primeiro 
domingo de fevereiro, o Tor-
neio das Famílias no Juventu-

de Unida. Os jogos de futebol 
sete são disputados por equi-
pes formadas por atletas com 
vínculo familiar, em um dia 
organizado para dar boas ri-
sadas, torcer e confraternizar. 
A atividade, que já teve 20 
edições, neste ano foi realiza-
da pela conquista da taça de 
50 anos da Juventude Unida 
e contou com equipes de Rio 
Pardinho, Vale do Sol, Santa 
Cruz do Sul e de Vera Cruz.

domingo, dia 13.
Foi em 1997 que o Juven-

tude Unida passou a ter sua 
sede junto à Comunidade 
Imaculada Conceição, em 
Dona Josefa, mas antes disso, 
chamou outros locais de lar. 
A história iniciou em 1969, no 
potreiro de Bernardo Back e, 
em 1992, o clube conseguiu 
algumas terras de Atanadi-
lo Seibert, em Dona Josefa. 
A saída do local aconteceu 
em 1995, período no qual 
ficou três anos sem realizar 
campeonatos. Após, bem 
instalado na nova casa, junto 
à comunidade, e com a inau-
guração do campo de sete em 
1999, o Unida passou a reali-
zar durante todos os anos o 
Campeonato de Futebol Sete 
de Dona Josefa. 

“Chegar aos 50 anos, com 
todas as dificuldades que se 
teve e sempre ativo, não foi 
fácil”, frisa Mueller. Entre os 
percalços, o de 1978, quando 
o Juventude Unida teve de 
aumentar o campo de futebol 

para participar do Campeona-
to Municipal. Para concluir a 
tempo, ele lembra que os atle-
tas, membros e a diretoria se 
juntaram com carroça, enxada 
e pá, trabalhando nos sábados 

à tarde. “São épocas difíceis 
que a gente lembra, neste pe-
ríodo eu tinha 18 anos e isso 
me marcou muito”, revela o 
presidente. Mueller acredita 
que os exemplos de força e 

empenho, daqueles que já 
passaram pelo Clube, é que 
vão motivar os jovens da co-
munidade a darem continui-
dade, no futuro, ao trabalho 
no Juventude Unida.


