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Viação União Santa 
Cruz apresenta 
oito ônibus novos 

Team Brutus completa três anos

Para Pauli, inovação é uma forma de retribuir aos usuários

O espaço conta com aulas de Muay Thai e Jiujitsu

Na manhã desta terça-feira, dia 21, 
a Viação União Santa Cruz apresentou 
a nova frota de ônibus. Com o objetivo 
de inovar e trazer mais conforto, quali-
dade e segurança para seus clientes, a 
empresa adquiriu oito novos veículos 
equipados com o que há de mais mo-
derno em frota de ônibus.

São seis veículos Double Decker 
(DDs), que farão as rotas Sobradinho 
e Santa Cruz  para Porto Alegre, além 
de Santa Maria para Caxias do Sul. Eles 
possuem 60 lugares, com 14 metros de 
comprimento do modelo Invictus, com 
poltronas semi leito na parte superior 
e leito na parte de baixo. Se somam 
à nova frota ainda dois veículos cari-
nhosamente chamados de Super Fofo, 
também Double Ducker (DDs), de 
quatro eixos com 46 lugares e 15 metros 
de comprimento, também do modelo 
Invictus. Todas as poltronas são leitos 

(por isso, Super Fofo). Estes farão a 
rota interestadual, linha para litoral de 
Santa Catarina.

Os novos veículos passam a fazer 
parte da frota da Viação União San-
ta Cruz ainda no mês de maio. Os 
veículos têm ainda tomadas 110W, 
Wi-fi, carregador USB individual, oito 
câmeras de monitoramento, telemetria 
(rastreamento), dentre outros. Todos 
os ônibus são com carroceria Comil e 
chassi Scania, adquiridos atráves da 
Brasdiesel.

Na avaliação do diretor-presidente,  
Sérgio Luiz Pauli, com o investimen-
to, “nosso cliente está dentro de um 
ônibus com conforto desejado e que 
ele merece“. Pauli ainda frisa: “É um 
retorno aos nossos usuários que estão 
pagando pelos serviços”. Por fim, 
destaca o investimento feito ao cliente 
desde o momento que ele sai de casa, 

A Team Brutus, em Santa Cruz do 
Sul, completa neste mês de maio três 
anos, ofertando aulas de artes marciais. 
As aulas podem ser feitas tanto por 
homens quanto mulheres, bem como 
crianças. Além disso, há horários para 
personal  thai, conforme o profissional 
Marcos Albino Silveira. Você ainda 
pode marcar sua aula experimental 
grátis. Assim, conhece um pouco mais 
sobre as artes de luta e como funcionam 
as aulas.

Na academia de artes marciais, 
administrada por Nardele Scherer, 
Marcos ministra as aulas nas mo-
dalidades de Muay Thai e Jiujitsu, 
em alguns horários definidos. Nas 
segundas, quartas e sextas,-feiras, 8 
horas. À tarde, às 14 e às 18 horas. 
Segundas e quartas-feiras, ainda há 
horário à noite, às 21 horas. Sábados, 
às 13 horas. Nas terças e quintas-fei-
ras, às 14 horas e às 20 horas. 

A Team Brutus tem no seu dife-
rencial o trabalho voltado ao físico 
e a técnica aprendida. O ambiente  é  
familiar, e Marcos, como fundador  e 
professor  da equipe, considera todos 
iguais. “Todos têm potencial pra lutar 
e até ensinar”, sublinha. “Prezamos 
pela disciplina, lealdade, força e hon-
ra”, completa. 
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DIA 25/05 - SÁBADO
Quer ter a oportunidade de apren-
der a liderar e conquistar resul-
tados incríveis? Então não fique 
de fora desta edição do InterAgir, 
que acontece no sábado, dia 25, 
no Teatro do Colégio Mauá, em 
Santa Cruz do Sul. Os palestrantes 
Antonio Medeiros, Arthur Shin-
yaschiki e Eduardo Shinyashiki 
vão compartilhar experiência e 
motivar centenas de pessoas. 
Garanta seu ingresso. Acesse o 
site www.interagir.cc ou adquira 
os ingressos nos pontos físicos 
em Santa Cruz: Gehlen Gestão e 
Consultoria Empresarial, Stúdio 
D, Boduá e com os organizadores 
Fátima Gehlen e Daniel Cruz. 

ATÉ DIA 26 - DOMINGO
A cooperativa Sicredi Vale do 
Rio Pardo, desde a segunda-
feira, dia 20, até o domingo, dia 
26 de maio, realiza a Semana de 
Educação Financeira. Entre as 
atividades das 15 agências estão 
palestras de sensibilização e 
workshops para diversos públi-
cos, bem como a distribuição de 
gibis educativos. No site: www.
sicredi.com.br/educacaofinancei-
ra é possível acessar dicas para 
uma vida financeira mais saudá-
vel.

AGENDA

comprando a passagem pelo celular até 
a embarcação para seu destino.

A Viação União em linha regular, 
dentro do Rio Grande do Sul, é pionei-
ra em ônibus DDs. “Isso nos orgulha 
muito. Hoje, a frota que oferecemos 
aos clientes é muito grande, mas prin-
cipalmente traz conforto e segurança, 
avalia o gerente de manutenção, Airton 
Miletto”. O profissional também desta-
cou a acessibilidade ofertada nos veí-
culos. “Com o elevador traz facilidade, 

principalmente ao nosso usuário como 
também para quem conduz”, analisa.

Atualmente, a Viação União Santa 
Cruz conta com cerca de 200 veículos 
em sua frota.

LANÇAMENTO
Durante a apresentação da nova 

frota de ônibus, a empresa lançou o 
novo site, bem como o aplicativo para 
celular para a compra de passagem em 
qualquer lugar com acesso à internet e 
rastreamento de encomendas. 

A Team Brutus tem atletas de com-
petição. Entre eles está o fundador 
da equipe e professor Marcos Albino 
Silveira. Ele se consagrou em 2017 vice-
campeão brasileiro de Muay Thai, em 
Minas Gerais. No mesmo ano disputou 
e conquistou o Campeonato  Estadual 
de Muay Thai, e recebeu o cinturão. 
Além disso, conquistou inúmeras me-
dalhas e troféus pelo Jiujitsu, além de 
lutas profissionais de MMA.

No ano passado, atletas da Team 

Brutus participaram de competições de 
boxe, muay thai e jiujitsu. Entre os atle-
tas estavam: Erick , Ederson, Edenise, 
Robson Santos, Luciane, Rodrigo Ba-
ron, Tiago Costa, Matheus e Rodimar.

Em Santa Cruz, a academia de artes 
marciais está localizada na rua Dona 
Leopoldina, nº 575, no bairro Faxinal. 
O telefone é (51) 9.9911-0922. Em Vera 
Cruz, a filial está localizada na rua 
Tomaz Gonzaga, nº 920, no centro. O 
telefone para contato é (51) 9.9500-3610.


