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De bancos a Lemann, Telles e Sicupira após rombo

na Americanas: "é fraude, é crime"
Banqueiros reagiram com revolta à nota do trio sobre o rombo bilionário

encontrado na Americanas: "vamos partir para a briga e vamos para cima dos

três na pessoa física"

Por: Redação CUT

Banqueiros reagiram com revolta à nota dos bilionários Carlos Alberto Sicupira,

Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles lamentando o rombo bilionário de R$ 40

bilhões encontrado na Americanas.

Na nota, divulgada na noite de domingo (22), o trio, que forma o 3G Capital,

lamenta “profundamente as perdas sofridas pelos investidores e credores,

lembrando que, como acionistas, fomos alcançados por prejuízos”.

"Eles se dizem vítimas no comunicado. Isso não existe, os três são profissionais.

Não viram nada por mais de uma década? É fraude, é crime, não tem

discussão", disseram banqueiros ouvidos pelo blog Neofeed. Segundo eles, o

clima nas instituições financeiras é de guerra contra os três bilionários. Leia

mais sobre a reação dos banqueiros no final.

Credores recordam outras escorregadas e escândalos

corporativos



As chamadas "inconsistências contábeis" de bilhões e o pedido de recuperação

judicial não surpreenderam quem acompanha o trio bilionário. Segundo a

reportagem do o UOL [‘Semideuses do capitalismo': Lemann e sócios já são

tidos como fraudadores’], credores lembraram que o rombo na rede varejista

não é a estreia de Lemann e seus sócios, Marcel Telles e Carlos Alberto

Sicupira, na área das escorregadas e escândalos corporativos.

Só trabalhador perde

O calote na Lojas Americanas não deve mudar em nada a vida de seus

controladores, mas vai pesar na conta dos mais de 100 mil trabalhadores que

atuam direta ou indiretamente nas 3.604 lojas físicas da empresa. O alerta foi

feito pelo economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ) João Sicsú a RBA. Ele prevê o “maior prejuízo” do golpe contábil para

a categoria se não houver responsabilização.
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