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GDSI DIVULGA CONTRATO DE COMPRA DA
RONTAN EM SITE DO GOVERNO DOS EUA

Veículos especiais
fabricados pela GDSI e a
divulgação pode ser vista

em http://
www.marketwatch.com/

story/global-digital-
solutions-inc-gdsi-acquires-

privately-held-rontan-
group-of-brazil-
2015-10-21/print

Tradução e texto:
 jornalista

Rene J. R. Fernandes,
do Jornal Integração

A Global Digital Solutions,
Inc. (GDSI), com sede em
West Palm Beach, na Flórida,
EUA, anunciou no dia 19 de
outubro a aquisição do Grupo
Rontan (Rontan), com sede em
Tatuí. Em seu site, a GDSI fala
que em reunião especial, a ser
realizada em breve, o conselho
de administração da GDSI de-
verá eleger Edigimar A.
Maximiliano Jr, atual CEO
(Chief Executive Officer) da
Rontan, também como CEO
da GDSI e Richard J. Sullivan,
atual CEO da GDSI, deverá
assumir o papel de Diretor não
executivo.

“Esta transação emocio-
nante representa um passo
significativo adiante para a
GDSI”, disse Richard J.
Sullivan, que declarou ainda
estar impressionado com a
experiência e o histórico de 45
anos da Rontan servindo o
mercado brasileiro e internaci-
onal com produtos e serviços
de alta qualidade. Edigimar
Maximiliano Jr, por sua vez,
declarou que este é um mo-
mento importante na história
da Rontan pois, com o apoio
da experiência dos executivos
da GDSI, a empresa poderá
continuar sua expansão, en-
quanto mantém alta qualidade
em produtos e serviços para os
consumidores.

A Global Digital Solutions,
Inc. se posiciona como líder no
fornecimento de soluções
tecnológicas amplas de segu-
rança e congrega diversas sub-
sidiárias que atuam no setor,
como a American Custom
Specialty Vehicles, que pro-

duz veículos especiais.
A Rontan é uma empresa

brasileira que fabrica e forne-
ce, entre vários outros produ-
tos, equipamentos de alerta de
emergência para forças de se-
gurança pública e empresas
privadas. Fundada em 1970,
teve receita de R$ 500 milhões
(aproximadamente US$ 128
milhões) em 2014, produzindo
cerca de 5.000 veículos por
mês e possui aproximadamen-
te 1.200 empregados diretos e
indiretos.

O outro lado:  O Jornal
Integração foi o primeiro veícu-
lo de comunicação  a divulgar
esta informação em seu site
oficial na quinta-feira (22). Na
sexta-feira, a redação recebeu
um telefonema de um diretor
da Rontan e este informava
que ainda havia alguns deta-

lhes para concretizar o negó-
cio. A redação recorreu ao eco-
nomista Renato José Rodri-
gues Fernandes e este informa
que, de acordo com o contrato,
assinado dia 7 de outubro, as
partes somente poderiam di-
vulgar publicamente o contrato
depois de concretizado o ne-
gócio. O jornalista Renê José
Rodrigues Fernandes, da FGV/
SP,  disponibilizou na página
do Jornal Integração o acordo

de compra e venda exposto no
Securities and Exchange
Commission (Comissão de
Valores Mobiliários) do EUA,
assinado por João Alberto
Bolzan e José Carlos Bolzan e
o 8-K filing (documento para no-
tificação de investidores), uma
exigência do governo dos EUA
para aquisições de empresas.
A exposição no site do governo
americano repercutiu na bolsa
de valores.

Na sexta-feira (6), a partir
das 8 horas, no Auditório “Mau-
rício Loureiro Gama”, do
NEBAM “Ayrton Senna”, loca-
lizado na Rua Professor Oracy
Gomes, em frente do XI de
Agosto, o Departamento Muni-
cipal de Trânsito e Transportes
de Tatuí (Demutt) promoverá o
“Fórum Municipal de Educa-
ção e Segurança no Trânsito”.
O evento coordenado por Fran-
cisco Antonio de Souza
Fernandes, o Quincas, deverá
reunir representantes de todos
os segmentos da sociedade,
com o objetivo de elaborar um
plano de ação para educação
no trânsito.

Depois do café da manhã,

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PROMOVE
FÓRUM MUNICIPAL DE SEGURANÇA

oferecido pela equipe do Fun-
do Social de Solidariedade,
haverá cerimônia de abertura,
com a composição da mesa
dos trabalhos, e explanação
do diretor do Departamento de
Trânsito de Tatuí, que irá falar
sobre o trabalho desenvolvido
atualmente na cidade e o obje-
tivo do fórum. A seguir, às 9h40,
está agendada palestra com o
Dr. Rômulo Gobbi, secretário
de Segurança de Santa Bárba-
ra D’Oeste, que falará sobre
“Legislação e Educação no
Trânsito”. Às 10h30, haverá
nova palestra, ministrada por
um representante do Departa-
mento de Trânsito de São Pau-
lo (Detran), e depois, apresen-
tação de um grupo de
repentistas, que irão abordar o
tema: “Educação no Trânsito,
Dever de Todos”.

O almoço aos participan-
tes será oferecido pelas Paró-
quias de Nossa Senhora da
Conceição e Sagrada Família.
Na sequência, às 13h15, deve-
rá ocorrer uma palestra ou apre-
sentação teatral. Às 14h15, os
participantes serão divididos
em grupos, para discussão e
apresentação de propostas,
com vistas ao plano de ação
para educação no trânsito em
Tatuí. Após a pausa para o
café da tarde, oferecido pela
Padaria XV, os grupos irão se
reunir e apresentar suas con-
clusões e sugestões. O fórum
deverá terminar por volta das
16h30.

A CADA MEIA HORA RADARES
AUTUAM UM VEÍCULO EM TATUÍ

As autuações aplicadas
pelos aparelhos de radar insta-
lados em Tatuí pela Prefeitura
Municipal, no projeto denomi-
nado de “Cerca Eletrônica”, vi-
raram tema de reportagem na
televisão regional. Segundo a
matéria, dois meses depois da
instalação dos aparelhos,
2.787 veículos foram autuados
por excesso de velocidade, o
que corresponde a uma média
de 46  por dia.

Alguns cidadãos reclamam
do alto número de radares e do
limite de 40 quilômetros por
hora em algumas vias, consi-
derado baixo. A Prefeitura,

Foto: Comunicação da Prefeitura de Tatuí

porém, destaca que os apare-
lhos diminuíram as ocorrênci-
as e trouxeram segurança, pois
o sistema permite ainda identi-
ficar veículos furtados ou rou-
bados.

De acordo com a reporta-
gem, o prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu) espera
que os motoristas tenham mais
consciência, para diminuir o
número de multas. Segundo o
prefeito, nos locais equipados
com radares o índice de aci-
dentes é zero, e a partir da
instalação da “cerca eletrôni-
ca”, a sensação de segurança
na cidade “já é outra”.


