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Conquistas que não saem da memória

Festa dos 50 anos será no domingo

A AERC Juventude Unida sempre teve atuação forte no 
Campeonato Municipal e no Campeonato de Futebol 
Sete de Dona Josefa, o qual organiza. Mas além do fute-
bol, o Clube sediava torneios de vôlei, que iniciavam pela 
manhã e duravam o dia todo. Confira um pouco desta 
trajetória nas fotos de alguns times que participaram 
das competições. As imagens serão exibidas na festa do 
domingo, em homenagem aos atletas. 

Entre os troféus, o do Campeonato Municipal, em 2005

Para um clube esportivo, 
as conquistas são a recom-
pensa pelo trabalho árduo. 
No Juventude Unida não é 
diferente. Entre aquelas que 
marcaram, Mueller lembra 
o título do Campeonato Mu-
nicipal de 2005, por 1 a 0, no 
campo do Nacional. Nesse 
ano, o Clube trabalhava para 
inaugurar o campo de fute-
bol 11. “O título de 2005 foi 
um dos mais significativos, 
porque nos empenhamos na 
mão de obra, já que tínha-
mos a verba para terminar o 
campo, mas era período de 
plantio de fumo. Me lembro 
de podar as mudas na lavou-
ra e depois de ir colocar a 
tela no campo”, conta. Após 
ter o campo pronto, o time 
foi montado às pressas para 

DIvUlgAçãO

RELEmbRAndo A históRiA

participar do campeonato. 
“Foi tudo tão rápido, mas saí-
mos com o título”, completa. 
Além da conquista, o Unida 
soltou o grito de campeão do 
Municipal em 2007, no qual 

a vitória foi em casa, por 3 a 
0, com um time forte e bem 
preparado, segundo Paulo. 
Em 2011, o vice-campeonato 
foi conquistado no campo do 
Águia.

É no domingo, dia 13, que 
atletas, sócios, fundadores, 
presidentes e membros da 
diretoria, que atuam ou já 
passaram pela AERC Ju-
ventude Unida, vão lotar o 
pavilhão da Comunidade 
Imaculada Conceição, de 
Dona Josefa, em Vera Cruz. 
É a comemoração pelas cinco 
décadas de história, que ini-
cia a partir das 10 horas, com 

programação para o dia todo. 
A animação será por conta do 
Musical KM.

Pela manhã haverá jogo 
de vôlei ou torneio, se tiver 
no mínimo quatro equipes, 
para relembrar os primeiros 
anos do Clube que tinha forte 
atuação no esporte. No fute-
bol de campo, a partida será 
entre as equipes Águia Mas-
ter e Amigos do Luis Rech. 
Ao meio-dia haverá almoço, 
no valor de R$ 25 por pessoa, 
com buffet e carne servida 
nas mesas. 

Para dar sequência às co-
memorações, à tarde serão 
apresentados o histórico e 
as principais conquistas nos 
50 anos de trajetória, com 
leitura da ata de fundação e 

homenagem aos fundadores 
e ex-presidentes. Entre eles, 
Paulo Mueller lembra de um 
em especial: Egídio Antônio 
Mueller, seu irmão. Em ou-
tubro de 1984, aos 21 anos, 
ele foi atingido por um raio 
e faleceu. Na época, ocupa-
va o cargo de presidente do 
Juventude Unida. “Ele era 
uma liderança, comunicativo 
e muito ativo”, relembra.

Mueller salienta que os 
atletas que já defenderam as 
cores do Juventude Unida 
são convidados a participar 
da festa. Parte do lucro arre-
cadado com os festejos será 
destinada à Juventude Evan-
gélica de Linha Andréas, para 
ajudar nos custos com a ação 
Natal Solidário.

As reservas para o almoço, 
no valor de R$ 25, podem 
ser feitas pelos telefones: 
(51) 99676-1067, com 
Paulo, (51) 99731-6393, 
com Júlia e (51) 996139157, 
com Rafael.

ALmoço

Equipe de vôlei masculino, 
do início dos anos 70

Equipe de vôlei feminino, 
final dos anos 70

Equipe de 
futebol sete 
de 2007

Equipe de 
futebol sete, 

início dos 
anos 80

FOTOS DIvUlgAçãO


