
A empresa, que se destaca como uma das principais montadoras 
de ônibus do Brasil, está presente em mais de 30 países

COMEMORANDO SEU 36º ANIVERSÁRIO,  a Comil Ônibus 
S.A., localizada na cidade de Erechim, no norte do Estado do Rio 
Grande do Sul, destaca-se como uma das principais montadoras 
de ônibus do Brasil, estando presente em mais de 30 países. 

Contando com uma completa linha de ônibus rodoviários, inter-
municipais, urbanos, midis e micros,   a empresa produziu nesses 
36 anos de história mais de 70 mil carrocerias e encerrou 2021 
com mais de 1.150 ônibus entregues,   atingindo uma participação 
no mercado nacional de 10% e 8% no mercado externo. 

“Em 36 anos de trabalho, o nosso compromisso com as pessoas  
é de oportunizar desenvolvimento e crescimento profissional, 
qualificando nossa equipe, além de melhorar continuamente 

Comil celebra 
seu 36º aniversário

N E W S L E T T E R

#13 | JANEIRO | 2022



nossos processos e nossa fábrica”, comenta o Deoclécio Corradi, 
presidente da empresa. “O nosso compromisso com os clientes 
está no cuidado com cada detalhe, e isso faz com que sejamos 
reconhecidos pela qualidade e segurança dos nossos produtos”, 
afirma.

A Comil também entende que é preciso priorizar a valorização 
do capital humano, investindo na capacitação dos seus profissio-
nais. Hoje, atuam na empresa 1.200 funcionários, que passam por 
mais de 30 mil horas de treinamentos técnicos anuais, garantindo 
segurança, excelência e qualidade em todas etapas de produção.

Todo reconhecimento do mercado só foi possível através da 
construção de relações próximas e com simplicidade, além de 
transparência e compromisso com o resultado. Estes valores fa-
zem parte diariamente das ações da empresa, sempre trabalhando 
para oferecer soluções de transporte inteligentes e rentáveis. 

http://www.rjconsultores.com.br




Sancionada a lei 14.298/22 
com novas regras para o setor
Aplicativos de fretamento colaborativo estão proibidos de 
comercializar passagens nos moldes do transporte regular

SANCIONADA PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA no 
último dia 6 de janeiro, a Lei 14.298/22 estabelece novas regras 
para o setor e permite a criação de parâmetros para a construção 
de um novo marco regulatório do setor a serem seguidos pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

  Um dos pontos de destaque foi a proibição aos aplicativos de 
fretamento colaborativo de comercializar bilhetes nos moldes das 
linhas regulares, modalidade de serviço que trouxe insegurança 
tanto para os passageiros quanto desigualdade na concorrência.   
A nova lei também impossibilita a flexibilização de qualquer 
critério de segurança e do caráter público da prestação do serviço, 
ou seja, coloca um ponto final na discussão sobre a venda de 
assentos individuais e estabelece a exigência de capital social 
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mínimo de R$ 2 milhões para as empresas que pretendem operar 
linhas interestaduais e internacionais.  

Além disso, a legislação passa a incluir exigências para habi-
litação dos operadores a novos mercados, de forma a garantir a 
segurança de uma operação estruturada, contínua e viável 
economicamente. Também fica mantido o modelo de outorga, 
regime jurídico que confere mais autonomia para a agência 
reguladora disciplinar os critérios da prestação de serviço de 
transporte rodoviário regular, reafirmando a abertura de mercado 
e o ambiente concorrencial saudável.  

O veto presidencial se limitou ao tema “taxa de fiscalização”, 
exigência que se mantém inalterada para a maior parte dos asso-
ciados da ABRATI diante da suspensão da obrigação de pagamen-
to fruto de uma decisão judicial. 
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