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Inflação sobe forte na Espanha
e ameaça ainda mais a economia
MADRI

Os preços ao consumidor na Es-
panha subiram em outubro no
ritmo mais rápido desde maio
de 2011, elevando o custo de vida
para seus cidadãos e afetando

ainda mais as esperanças de
uma recuperação econômica.

A inflação nacional atingiu
3,5% ante o ano anterior, de acor-
do com dados do Instituto Na-
cional de Estatísticas

“A dúvida agora é se atingi-

mos o topo ou não. (O governo)
não esperava que o aumento
(em setembro) do imposto so-
bre valor agregado tivesse o im-
pacto que teve e o que estamos
vendo hoje deve-se praticamen-
te ao aumento do imposto”, dis-
se o economista do Citi José
Luis Martinez.

A alta do custo de vida está
enfraquecendo mais a já débil de-
manda doméstica num país em

que o desemprego supera 25%.
O governo do primeiro-minis-

tro espanhol, Mariano Rajoy,
que luta para reduzir os gastos e
um dos maiores déficits públi-
cos da zona do euro, elevou o
imposto sobre valor agregado
em setembro. Rajoy decide nes-
te mês se vai poder honrar uma
promessa de elevar as pensões.

O núcleo da inflação, que ex-
clui os voláteis preços de alimen-

tos e energia, ficou em 2,5%, em
relação à leitura de 2,1% de se-
tembro é o maior índice desde
novembro de 2008.

Os preços harmonizados pa-
ra a União Europeia subiram
3,5%, dentro das estimativas. /
REUTERS

Grécia capta ¤ 4 bilhões
e consegue evitar default
Enquanto a Europa discute ajuda, país evita calote com títulos soberanos de
três meses; França bate de frente com a UE, que segue sem definir auxílio

DOMINIQUE FAGET/AFP

Contra austeridade. Madri se antecipa e faz uma prévia do protesto programado para hoje

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Em um último recurso para
evitar o calote de pagamento,
a Grécia retornou ontem aos
mercados financeiros e ven-
deu um total de € 4,06 bilhões
em títulos soberanos para sal-
dar dívidas.

A estratégia funcionou e per-
mitirá ao governo de Antonis Sa-
maras saldar um total de € 5 bi-
lhões em dívidas com vencimen-
to em 16 de novembro, ganhan-
do tempo para que a União Euro-
peia supere as divergências e con-
ceda mais dois anos ao país para
chegar ao equilíbrio financeiro.

A venda foi realizada pela ma-
nhã, quando a Agência de Gestão
da Dívida Pública (PDMA) ofere-
ceu aos investidores privados tí-
tulos com validade de um e três
meses, pelos quais teve de pagar
juros que variaram entre 3,95% e
4,2%. Ao Parlamento Europeu, o
ministro de Finanças da Grécia,
Yannis Stournaras, reconheceu
que o país chegou ao seu limite, e
que evitou a moratória por deta-
lhe. “Compreendo que nos fa-
çam pressão para que a Grécia
implemente medidas exigidas

em troca da ajuda, mas agora o
risco de acidente é muito eleva-
do”, disse o ministro.

Stournaras se referia à parcela
de € 31,3 bilhões do plano de so-
corro da União Europeia e do
FMI que ainda não foi deposita-
da na conta do país. Atenas vivia
uma inspeção da troica – o grupo
de técnicos do Banco Central Eu-
ropeu (BCE), da UE e do FMI.
Em troca da liberação desse em-
préstimo, o governo de Samaras
submeteu ao Parlamento na se-
mana passada um novo progra-
ma de rigor prevendo o corte de
mais de € 10 bilhões do orçamen-
to – o que provocou protestos e
enfrentamentos entre a polícia e
manifestantes.

A indecisão dos países da zona
do euro sobre a concessão do em-
préstimo indignou ontem o pre-
sidente da França, François Hol-

lande. Em entrevista coletiva em
Paris – a primeira de seu governo
–, o chefe de Estado elogiou os
sacrifícios feitos pelo governo
grego e disse que é hora da solida-
riedade. “A Grécia fez o esforço
que lhe foi pedido e não pode fa-
zer mais do que já foi feito. Foi
bastante difícil para o governo
Samaras aprovar a proposta que
lhe foi pedida”, argumentou Hol-
lande. “Vamos trabalhar nos pró-
ximos dias uma forma de permi-
tir que não haja necessidade de
técnica de refinanciamento.”

De uma vez. Nos bastidores de
Bruxelas, Paris e Berlim, um
acordo multilateral segue sendo
negociado. Na Alemanha, o mi-
nistro de Finanças Wolfgang
Schäuble revelou ao jornal Bild
que a UE estuda liberar todas as
parcelas de empréstimo até aqui
bloqueadas e por vencer em um
mesmo momento, cerca de € 44
bilhões à Grécia – tudo parte do
segundo plano de socorro, apro-
vado em 2011. “Não há oposição
da parte da Alemanha neste sen-
tido, mas ela faz parte das discus-
sões e, claro, fez parte das con-
versas que eu e meu colega Pier-
re Moscovici tivemos nesta ma-

nhã”, confirmou, referindo-se
ao encontro com o ministro fran-
cês da Economia.

Segundo a agência France
Presse (AFP), o FMI não partici-
pará de um eventual novo esfor-
ço financeiro para conceder à
Grécia dois anos a mais para co-
meçar a pagar as dívidas, como
solicita o governo de Samaras, e
que aumentaria o custo dos em-

préstimos já concedidos em de-
zenas de bilhões.

A confirmação foi feita pelo
brasileiro Paulo Nogueira Batis-
ta, representante do Brasil e de
10 outros países no Conselho de
Administração do FMI. “O fun-
do já emprestou imensas somas
de dinheiro à Grécia e eu não
apoiarei nenhum pedido que au-
mente o apoio do FMI ao país”,

afirmou, segundo a agência.

Protestos. Enquanto os líderes
políticos discutem a ajuda ao
país, dezenas de milhares de ma-
nifestantes contra a política de
austeridade implantada na Euro-
pa devem se reunir hoje nas prin-
cipais capitais do bloco. Os maio-
res protestos estão previstos pa-
ra Madri, Atenas e Lisboa.

● Emissão irlandesa
O Bank of Ireland Mortgage
Bank (BIMB) se tornou ontem o
primeiro banco privado da Irlan-
da resgatado pelo governo a emi-
tir um bônus coberto em mais de
dois anos.

Ofertas válidas para todas as lojas Extra Hiper e Extra Supermercado de São Paulo.

(1)Promoção válida para as compras realizadas nas lojas, postos e drogarias Extra e pelo site www.extra.com.br. Período de compras: 31/10/2012 a 19/11/2012. Período para envio dos códigos: 
31/10/2012 a 27/11/2012. Sorteio único dia 12/12/2012. Consulte o regulamento completo nas lojas participantes ou no site www.familiaextra.com.br/aniversario2012.

Ofertas válidas para de 14/11/2012 a 20/11/2012 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. 
Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto 
por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de 
limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Pagamento à vista pode ser feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou 
com os cartões de crédito Amex, Aura, Diners, Good Card, MasterCard, Policard, Senffnet, Sorocred, Unik, Vale Shop ou Visa. No site 
www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas. Consulte condições para pagamento com cheque na 
loja. O Extra aceita vários vales-alimentação (consulte relação na loja). Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas
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 Alguns produtos em oferta neste folheto podem não estar disponíveis nas lojas Extra Supermercado, havendo variação nos estoques e sortimento de cada loja. 
Consulte a loja mais próxima no www.familiaextra.com.br.
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8,90

Espuma de barbear 
Prestobarba - 150 g

12,90

Espuma Foamy 
Gillette- 175 g 

23,90

Aparelho Prestobarba 3 
masculino com 8 unidades 
Desconto Especial

18,90

Gel para
barbear Gillette 
Series - 198 g
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B9.
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