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as nações mediterrâneas causadoras
das turbulências do euro e mais necessitadas de auxílio da UE, como Grécia,
Espanha, França e Itália. No entanto,
além dos problemas visíveis que fazem
a casa balançar, a União Europeia vem
sendo corroída por cupins — as organizações criminosas e as máfias que desviam fundos europeus para a manutenção e a construção de infraestrutura.
são coadjuvantes e protagonistas da
evasão fiscal e. mais do que nunca, lavam dinheiro associando-se, sempre
em caráter minoritário, a fim de escamotear melhor o esquema, a empresas
legais, seja por meio da injeção direta
de capital, da compra de ações na Bolsa
de Frankfurt ou por intermédio da participação de fundos de private equity.
A fim de combatê-las, o Parlamento
e existencial. A aprovação do orçamento
para o período 2014-2020 foi adiada pa- Europeu criou uma comissão que cora o início do ano que vem, porque Ale- meçou a funcionar em março deste ano
manha e Inglaterra ficaram furiosas com e acaba de ter seus trabalhos estendidos
a proposta de 1 trilhão e 47 bilhões de até outubro de 2013. Formada por 45
euros, 5% a mais do que o valor refe- deputados, ela foi idealizada e é capitarente ao período anterior. O aumento é neada pela deputada Sonia Alfano, de
defendido pelo grupo que passou a ser 41 anos. nascida na Sicília, berço de tochamado, jocosamente, de "Club Med". das as máfias. Desde que seu pai, jorna-

plenário do Parlamento Europeu, em Bruxelas, está fechado para obras. Uma parte do
teto ameaça desabar. O simbolismo chega a ser primário neste momento em que a União Europeia se encontra mergulhada em crise financeira

is.
na
cio
ca
ed
u
s
fin
pa
ra
a
ex
clu
siv

ar
tig

o

é

inclusive porque os empresários e a
Justiça locais fazem vista grossa aos
mafiosos que entram como sócios em
empresas alemãs. Em meio a uma trepidação de quebrar ossos, ninguém
quer saber a proveniência de um capital
hoje escasso — e poucas vozes se levantam em favor da elaboração de uma
legislação específica contra máfias naquele país. assim como existe na Itália.
Para se ter uma ideia da dificuldade imposta por esse fato, procuradores italianos requereram a um juiz da Alemanha
o sequestro dos bens de mafiosos sócios de uma empresa de microeletrônica, com milhares de funcionários, sediada na cidade de Solingen. O pedido
foi negado, apesar de todas as provas.
A desculpa do juiz é que eles nada haviam feito de errado... em Solingen. Na
mesma Alemanha, a máfia russa, composta de ex-integrantes da KGB, a polícia secreta da ex-União Soviética, faz a
festa laxando euros obtidos com a corrupção no reino de Putin e uma vasta
rede de prostituição (seus principais
concorrentes, nesse ramo, são os nigerianos). A máfia russa, hoje, é "dona"
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lista, foi mono pela Cosa Nostra, há
quase vinte anos. por investigar o desvio de fundos europeus por mafiosos,
ela embarcou na missão de chamar
atenção para um tipo de banditismo que
não se restringe ao sul da Itália, como
fazem crer os estereótipos.
A comissão da UE faz uma distinção entre organização criminosa e máfia. O primeiro tipo é composto de indivíduos que se associam para praticar
delinquências limitadas no tempo e no
espaço. Nesse caso. a dedetização é relativamente fácil. Mas, em relação às
máfias, o serviço de limpeza é mais
complicado. Não basta prender indivíduos, porque eles são facilmente substituíveis por outros, dentro das hierarquias verticalizadas que as compõem.
As máfias são estruturas com raízes
profundas e extensas. A que mais preocupa é a calabresa 'Ndrangheta. Com
um faturamento de 70 bilhões de euros
por ano. cuja maior fonte é o tráfico de
drogas, ela "colonizou" a Alemanha.
Um integrante do Parlamento afirmou a
VEJA que o país se tornou a maior lavanderia de dinheiro sujo da Europa.

da cidade de Baden-Baden. A Ryanair
criou um voo direto que liga essa famosa estação de águas alemã a Moscou e
São Petersburgo.
"Apesar de ser evidente a infiltração mafiosa no tecido econômico e social da Alemanha, não existe ainda
uma resposta por pane das suas instituições e, sobretudo, do seu meio político. Se os alemães não agirem rápido,
dentro de poucos anos eles terão de enfrentar um fenômeno praticamente incancelável". disse a VEJA a deputada
Sonia Alfano. A comissão para combater o crime organizado e as máfias trabalha com os números apresentados no
quadro que ilustra esta página. Um deles se refere à evasão fiscal, intimamente ligada à lavagem de dinheiro. A
União Europeia está perdendo a paciência com os paraísos dos sonegadores, em especial a Suíça. O relatório
final será submetido à aprovação dos
eurodeputados no próximo ano. É bastante provável que haja uma recomendação de endurecer o jogo com os suíços. Isso se o teto do plenário em Bruxelas não desabar antes.

Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 49, p. 128-129, 5 dez. 2012.

