
O conflito sírio surge como tema
central da reunião de cúpula do
G8, que será realizada hoje e ama-
nhã na Irlanda do Norte, onde tam-
bém serão discutidos o avanço do
comércio mundial e a luta contra
a evasão fiscal.

Àsvésperasdareunião dasgran-
des potências industrializadas, os
Estados Unidos aumentarama ten-
são global ao prometer “apoio mili-
tar” aos rebeldes sírios, depois de
terem acusado claramente o regi-
me de Bashar al-Assad de utilizar
armas químicas no confronto.

O ministro britânico das Rela-
ções Exteriores, William Hague,
anunciou imediatamente que o
G8 vai debater a resposta “forte,
determinada e coordenada” que
esta crise requer. O presidente
dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, e os demais líderes ocidentais
poderão conversar diretamente
com o presidente russo, Vladimir
Putin, principal aliado de Assad.

A Rússia já saiu em defesa do
presidente sírio, ao avaliar que as
acusações americanas “não são
convincentes”, e que aumentar a
ajuda aos rebeldes “complicará”
os esforços de paz.

ÉprovávelqueasituaçãodaSíria
modifique a agenda de reuniões do
G8, que serão realizadas no luxuoso
complexo hoteleiro de Lough Erne,
no interior da Irlanda do Norte.

É possível que a cúpula comece
com um gesto forte hoje: o lança-
mento de um acordo de livre co-
mércio entre os Estados Unidos e
a União Europeia (UE), uma parce-
ria que representa cerca de 40%
das trocas comerciais do mundo.

Porém, uma eventual cerimô-
nia nesta segunda-feira com o pre-
sidente americano, Barack Oba-
ma, está condicionada a um acor-
do entre os europeus, que seguia
incerto. Já a França parece decidi-
da a bloquear o acordo, caso a ex-
ceção cultural do setor audiovi-
sual não seja considerada.

O primeiro-ministro britâni-
co, David Cameron, fez do assun-
to uma de suas prioridades. “Não
existe maneira melhor de demons-
trar nosso compromisso” para pro-
mover o crescimento do que “ne-

gociar um acordo comercial entre
a UE e EUA”, disse.

“Precisamos encontrar a ambi-
ção e a vontade política para con-
seguir isto. Vale a pena porque es-
te acordo injetaria 100 bilhões de
euros (US$ 133 bilhões) na econo-
mia mundial”, insistiu.

Os chefes de Estado e de gover-
no dos Estados Unidos, Canadá,
Alemanha, França, Reino Unido,
Itália, Japão e Rússia discutirão
também a situação econômica
global em um contexto de recupe-
ração fragmentada. Não se espe-
ra iniciativa neste âmbito, embo-
ra o presidente francês, François
Hollande, tenha aconselhado o
G8 a enviar ao mundo “uma men-
sagem forte sobre o crescimento
e o emprego”. AFP
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Cúpula dos países mais ricos discute, na

Irlanda do Norte, os rumos do conflito

SENIOR SOLUTION S.A., (“Companhia”), em conjunto com o BANCO VOTORANTIM S.A., na qualidade de

coordenador líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia

(“Ações” e “Oferta”, respectivamente), em atendimento a determinação da Comissão de Valores Mobiliários

contida no Ofício/CVM/SRE/Nº 307/2013, retificam as informações contidas no anúncio de encerramento da Oferta

divulgado em 10 de abril de 2013 (“Anúncio de Encerramento”) relativamente:

(i) à quantidade total de Ações objeto da parcela secundária da Oferta de 1.958.620 Ações para 1.548.420 Ações;

(ii) à quantidade total de Ações objeto da Oferta de 5.406.895 Ações para 4.996.695 Ações;

(iii) ao montante total da Oferta de R$62.179.292,50 para R$57.461.992,50;

(iv) à quantidade de Ações que foi acrescida à quantidade de Ações inicialmente ofertada em decorrência do exercício

parcial da opção de ações suplementares, nos termos do artigo 24 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários

nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Opção de Ações Suplementares”), de 579.310 Ações

para 169.110 Ações, tendo em vista as atividades de estabilização do preço por Ação que resultaram na aquisição

pelo Agente Estabilizador de 410.200 Ações conforme já constava do Anúncio de Encerramento;

(v) ao percentual a que corresponde as Ações objeto da Opção de Ações Suplementares em relação à quantidade de

Ações inicialmente ofertada de 12% para 3,5%, tendo em vista as atividades de estabilização do preço por Ação

que resultaram na aquisição pelo Agente Estabilizador de 410.200 Ações conforme já constava do Anúncio de

Encerramento; e

(vi) à data de exercício da Opção de Ações Suplementares de 6 de março de 2013 para 8 de abril de 2013.

São Paulo, 17 de junho de 2013.

RETIFICAÇÃO AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA
DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
DE EMISSÃO DA SENIOR SOLUTION S.A.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e

Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores

Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de

informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas

informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores

mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de

investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA,

garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia

emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Mundo, p. 28.




