
Banco Comercial nasce da fusão de três bancos falidos no Uruguai  
 
O novo Banco Comercial, produto da fusão de outros três falidos no Uruguai em julho do ano 
passado, abriu hoje, segunda-feira, suas portas com 46 agências em todo o país, 21 em 
Montevidéu e 25 no interior.  
 
O Banco é o resultado da soma das partes denominadas "boas" do Comercial, Montevidéu e Caja 
Obrera.  
 
O Comercial era propriedade de três bancos internacionais - Credit Suisse, First Boston, Dreadner 
Bank -, embora o dirigiam os irmãos Carlos e José Rohm, do Banco Geral de Negócios da 
Argentina, o primeiro deles preso nesse país.  
 
Caja Obrera e Montevidéu eram propriedade do grupo Peirano de banqueiros uruguaios, também 
donos da empresa Velox S.A., que funcionava na Argentina.  
 
Dito grupo tinha no exterior cem por cento do Trade & Commerce Bank das Ilhas Cayman e em 
1989 adquiriu o Deutsche Bank, do Paraguai, ao que batizaram Banco Alemán, com o que 
controlavam a financeira Guarani, os Fundos de Investimentos Guarani, Velox Investimentos, 
Sociedad de Bolsa y Garantia Planeamento Financiero y Pensiones.  
 
Em conseqüência dos negócios do Grupo Peirano, no Uruguai estão presos Jorge Peirano Facio, de 
82 anos, e seus filhos Dante, Jorge e José Peirano Basso, enquanto que está foragido Juan 
Peirano Basso.  
 
Durante o dia o novo Banco Comercial enfrentou protestos frente a sua sede central em 
Montevidéu dos correntistas dos bancos da família Peirano, que são os que menos garantias de 
recuperação têm, em razão das manobras detectadas nas investigações bancárias e as que 
desenvolve a justiça.  
 
Os ex-clientes dos bancos do Grupo Velox mostraram sua indignação porque disseram não ter 
sido levados em conta na reestruturação da instituição e rejeitaram a abertura porque não se 
solucionou a situação de todos os correntistas.  
 
Por outro lado, os depositantes do Banco Comercial expressaram sua satisfação com a reabertura 
da instituição.  
 
Em um comunicado disseram que se cumpriu com o anseio que "reclamamos em coro e com uma 
só voz, que se respeitassem nossos direitos como correntistas quando se desatava no país a pior 
de todas as crises bancárias".  
 
O Banco Comercial conta com ativos no valor de 882 milhões de dólares, dos quais 625 milhões 
são empréstimos vigentes líquidos de previsões e depósitos que alcançam 667 milhões, e dispõe 
de um capital inicial de 120 milhões.  
 
O banco pagará os depósitos assumidos em prazos trimestrais que vão desde setembro de 2003 
ao mesmo mês de 2009.  
 
A abertura foi com uma equipe de 750 funcionários selecionados entre os 2.200 trabalhadores dos 
três bancos.  
 
Os desempregados receberão um seguro e aposentadorias antecipadas segundo os acordos 
assinados com o sindicato de empregados bancários do Uruguai.  
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