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CARTA DOS DIRETORES
Caros delegados e delegadas,
Sejam todos muito bem-vindos ao Guia de Estudos da Organização Internacional de Polícia
Criminal da DiploMUN Online 2022!
Apesar do que aparenta, fazer um guia de estudos não é uma tarefa fácil. São horas de estudo,
pesquisa, noites mal dormidas e a constante preocupação de preparar um material tão bom
quanto os senhores merecem. Então, depois muitas horas trabalhando arduamente,
liberamos esse guia de estudos a vocês e esperamos que possam aproveitar cada parte dele,
mas lembrem-se que esse documento é apenas o primeiro contato de vocês com o tema; se
aventurem, não se limitem apenas a ele e explorem a vasta quantidade de informações que a
internet tem a oferecer.
Nós sabemos que essa experiência é a primeira para muitos de nossos delegados, entendemos
também que pode parecer assustador e muitas vezes você olha para frente e pensa que não
faz ideia de onde ir ou o que fazer, mas esperamos que esse guia e todos os outros materiais
que disponibilizamos para vocês possam servir para guiar vocês durante toda a jornada. Além
disso, nós, as mesas diretoras, nos colocamos à disposição de vocês a todo momento para
ajudarmos em qualquer coisa que os senhores precisem ou dúvida que tenham.
Por fim, vale ressaltar que prezamos pelo bem-estar e conforto de vocês. Desejamos que essa
seja uma experiência de aprendizado, enriquecimento e, apesar de tudo, também de diversão.
Esperamos que essa seja uma experiência muito proveitosa a todos!
Desejamos a todos um bom estudo e pesquisa; estamos muito ansiosos para conhecê-los
melhor durante esses dois dias e ver o trabalho e as ações que os senhores irão tomar perante
a essa ameaça global.
E lembrem-se de sempre confiar no potencial de vocês, pois nós também confiamos e
sabemos que vocês podem fazer muito.
Atenciosamente,
Liz, Luiz e Maria Fernanda, suas mesas diretoras

O COMITÊ
Criada, inicialmente, como Comissão Internacional de Polícia Criminal (CIPC) em 1923, a
organização visava solucionar e acabar com as práticas de migração de criminosos
europeus,na época, que fugiam da lei ao mudar de país. Assim, a internacionalização do crime
necessitava ser enfrentada com a internacionalização da sua repressão, perante o
pensamento da época. Entretanto, devido aos acontecimentos da 2° Guerra Mundial,
somente em 1946 a organização estabelece sua atuação, sendo reconhecida como INTERPOL,
se restabelecendo em Lyon, na França.
Atualmente a INTERPOL conta com 195 países membros que facilitam a articulação de
esforços de prisão de criminosos internacionais, independente se os países apresentam
relações diplomáticas entre si, há cooperação policial. Vale ressaltar que a organização não
tem autoridade legal em países, sendo assim, a sua função consiste em coletar e armazenar
informações, facilitar e coordenar a comunicação entre as várias forças policiais
internacionais. Além disso, o poder da INTERPOL também se faz muito importante pois
possibilita a conexão do trabalho da polícia com o de outros especialistas de diversas áreas
criminais, fazendo com que eles possam trabalhar em grupo, bem como em conferências, a
fim de compartilhar ideias, experiências, além de enriquecer e tornar o serviço mais completo
e especializado. Entretanto, os seus agentes não podem prender, somente os do Estado do
país envolvido.
Dessa maneira, a INTERPOL é organizada em três esferas:


Secretariado Geral: parte responsável por coordenação das atividades cotidianas de
combate ao crime, administra 19 bancos de dados com informações sobre crimes e
criminosos ao redor do mundo;



Escritório Central Nacional (BCN): responsável pela comunicação entre outras BCNs
e a Secretária Geral. Cada país membro tem, pelo menos, uma sede administrada por
agentes da polícia nacional;



Assembleia Geral: reúne uma vez por ano os países a fim de debater e tomar decisões
sobre o crime Internacional. O chamado I-24/7 é o sistema protegido de comunicação
entre os membros e o Secretariado Geral. Esse sistema permite também que todos eles
acessem o banco de dados e outros serviços da INTERPOL em tempo real, seja da
central da organização ou até mesmo ao redor do mundo.



Sendo acionada quando um escritório central emite um pedido de ajuda, transmitindo
as informações sobre o crime. Assim, a organização ativa a difusão necessária,
alertando os membros da INTERPOL. As difusões são os comandos específicos para
cada situação. A difusão vermelha e a difusão azul são as principais, que consistem,
respectivamente, no instrumento utilizado para auxiliar as autoridades com
cumprimento dos mandados de prisão e a coleta de informações sobre a identidade da
pessoa, localização ou atividades relacionadas ao crime. Dessa maneira, a INTERPOL
organiza o sistema de códigos para a melhor atuação.

Perante a globalização do crime, a INTERPOL permanece como uma organização importante
para o combate de delitos, principalmente aqueles que envolvem o crime organizado e tráfico
internacional. A organização possui um papel essencial para fornecer voz às forças policiais
em um cenário mundial, engajando com governos para que a parceria e cooperação possam
ocorrer da melhor forma possível, inclusive, com oferecendo recursos fornecidos pela própria
INTERPOL. Além disso, é importante salientar também que todas as ações tomadas pela
organização são politicamente neutras e respeitam os limites das leis existentes em diferentes
países.

A PROBLEMÁTICA
A INTERPOL contra a ‘Ndrangheta: Projeto (I-CAN)
O projeto INTERPOL Cooperation Against ‘Ndrangheta (I-CAN), é uma iniciativa conjunta
com a Itália para combater a ameaça cada vez mais insidiosa e global do crime do tipo
mafioso. Lançado em trinta de janeiro de dois mil e vinte, e financiado pelo Departamento de
Segurança Pública da Itália, o projeto se concentra - por motivos óbvios - na 'Ndrangheta.
Presente em 32 países, 17 dos quais europeus, a 'Ndrangheta é sustentada por seu enorme
poder financeiro constituído principalmente pelo tráfico de drogas, corrupção e desvio de
fundos públicos por meio de fraudes e contratos fraudulentos.
"Precisamos de uma abordagem global para combater uma ameaça global. Promovemos um
projeto direcionado com a INTERPOL para um ataque global para erradicá-la, envolvendo a
Polícia do Estado, os Carabinieri e a Guardia di Finanza", disse o prefeito Vittorio Rizzi, vicediretor geral de Segurança Pública.
Embora o projeto inicialmente se concentre em países específicos, o objetivo final do projeto
I-CAN é aumentar a capacidade da aplicação da lei em todo o mundo para identificar e
combater com mais eficácia organizações do tipo mafioso.
O I-CAN será desenvolvido em três pilares;


Conteúdo – Com base na experiência direta e no conhecimento da Itália sobre a
ameaça representada pela Ndrangheta, sua estrutura e como ela opera.



Acesso - Disponibilizar essas informações vitais de policiamento para os países
visados, a fim de identificar padrões, tendências e alvos potenciais para a aplicação da
lei.



Ação - Coordenação de investigações conjuntas com a aplicação da lei nacional para
identificar e prender indivíduos procurados em conexão com atividades ligadas a
Ndrangheta.

“A Ndrangheta está entre os mais ricos e poderosos grupos do crime organizado. Mostrou
repetidamente sua habilidade em se infiltrar em ambientes políticos e econômicos e uma
notável capacidade de corrupção”, disse o secretário-geral da INTERPOL, Jürgen Stock.

“Embora tenha havido sucessos no nível bilateral, o projeto I-CAN verá uma maior
cooperação e atividade operacional entre países usando a INTERPOL como plataforma
global”, acrescentou o chefe da INTERPOL.

Histórico da Máfia
A ‘Ndrangheta, também conhecida como Famiglia Montalbano, Onorata Società e
Picciotteria, é uma associação mafiosa italiana, que foi formada na região da Calábria por
volta de 1860. A região era originalmente um dos redutos da Cosa Nostra, mas logo se tornou
o polo de negócios da ‘Ndrangheta, que apesar de não ser tão conhecida quanto a máfia
siciliana, é, sem dúvidas, a mais poderosa da Itália nos dias atuais. Após alguns anos, com o
início do século XX e as primeiras emigrações dos italianos - que foram causadas por uma
grande situação de pobreza na Itália -, a ‘Ndrangheta se instalou no exterior, principalmente
na Austrália e no Canadá.
A máfia foi fundada sobre laços familiares, ou seja, uma ‘ndrina: o termo vem do grego e
significa “homem que não se dobra”. Geralmente, a ‘ndrina é responsável por controlar
cidades pequenas ou até mesmo bairros de cidades maiores. Em geral, a ‘ndrina consiste em
homens da mesma linhagem familiar sob o comando do capobastone.
Pelo fato de a máfia ser composta apenas por linhagens familiares ou por pessoas indicadas
por membros de grande poder e confiança, é muito raro que ocorram traições dentro da
organização, uma vez que trair significaria acusar um filho, irmão ou pai. Essa estrutura
familiar é um dos fatores responsáveis por manter a ’Ndrangheta tão poderosa, já que
assegura a confiança dos membros uns nos outros e diminui as possibilidades de vazamentos
de informações ou até mesmo delações.
Além disso, outra razão que possibilita a existência desse grande poder é o fato da Calábria,
região de maior atuação da máfia, ser uma zona que vive longe dos holofotes políticos; para
a maioria dos italianos, a Calábria é enxergada como uma parte do país a ser ignorada, já que
tradicionalmente a região é vista como uma terra rude, de dialetos incompreensíveis e
tradições de mal gosto. Esse pensamento foi, de fato, importante para que uma máfia que era,
a princípio, rural e apenas familiar crescesse e se tornasse uma ameaça de nível mundial. Mas
além desses aspectos, é certo que a prepotência que levou a decadência da máfia siciliana

também é um dos aspectos responsáveis pelo destaque da ‘Ndrangheta em relação às outras
máfias
A ‘Ndrangheta é muitas vezes chamada de máfia líquida, pela sua capacidade de se infiltrar
em todos os lugares, se reproduzindo até mesmo em lugares bem distantes de onde nasceu,
um dos seus diferenciais é a capacidade de se manter na estrutura independentemente de
onde se encontram no mundo, isso torna a organização mais concreta e com menos chance
de falhas. A organização está presente dentro das articulações do Estado, da maçonaria e se
encontra fortemente arraigada no âmbito político, tanto de esquerda quanto de direita.
Assim, muitas vezes acabam não diferenciando o poder político do poder criminoso, pois
constantemente são representados pela mesma pessoa; muitos prefeitos calabreses recebem
ordens diretas dos chefes da ‘Ndrangheta, quando não são eles os próprios chefes. Ela
funciona da mesma forma que a Al Qaeda, possuindo uma estrutura de tentáculos desprovida
de sentido estratégico, mas que possui uma enorme inteligência orgânica, que é fornecida
pela sua formação e razão social de notável confiabilidade.
Apesar de ter surgido no final do século XIX, foi só nos anos 50 que a máfia de fato emergiu
no território italiano. Já nos anos 60, a ‘Ndrangheta firma-se por toda a região da Calábria e
começa a conquistar o seu espaço entre as outras organizações existentes no país; foi nessa
época também que a organização se converte em uma máfia baseada nos laços de sangue. Foi
aí que se destacaram 3 das mais poderosas famílias da ‘Ndrangheta: os Piromalli eram os
responsáveis pela planície de Gioia Tauro; os Macri, pela região da Locride; os Tripodo
lideravam em Reggio Calabria.

Estrutura da organização
Até 1975, a máfia restringia as suas atividades apenas à região calabresa, mas isso muda
quando começam a ocorrer muitas obras públicas na região, que se tornam uma importante
fonte de renda e acabam criando diversos desentendimentos entre os líderes, que não
concordavam em como usufruir da capital. Esses desentendimentos logo se tornam maiores
e são os causadores principais da chamada “Primeira Guerra da ‘Ndrangheta”.

Primeira Guerra ‘Ndrangheta
Os chefes Domenico Tripodo e Antonio Macrì, componentes do triunvirato da
organização, se posicionavam contra o avanço das atuações da máfia, bem como contra a
formação da La Santa, uma sociedade secreta inclusa na ‘Ndrangheta. Em contraposição,
Girolamo Piromalli, que era um dos chefes e já governava a máfia há 15 anos, favoreceu
La Santa e decidiu modificar regras tradicionais da organização, adicionando outros tipos de
crime aos negócios da máfia.
Dessa forma, se iniciou o conflito interno que durou de 1974 a 1977 e resultou em cerca de
233 mortes. Após alguns ataques, o conflito se encaminhou ao fim com a morte de Macrì, 1
mês depois, Tripodo foi preso e morreu pouco tempo depois, mas a guerra realmente só foi
encerrada com a morte de um irmão De Stefano, o que consequentemente ocasionou a
“vitória” de Girolamo Piromalli - que temia o crescimento dos De Stefano no poder - e
facilitou o surgimento de uma nova geração da máfia, renovando também os negócios nos
quais a organização se envolvia e aumentando a sua atuação no crime.

Segunda Guerra ‘Ndrangheta:
10 anos depois, um outro conflito surgiu entre os membros da organização calabresa. Quase
todas ‘ndrine da província de Reggio Calabria passaram a apoiar uma das duas facções
opostas: compostas pelas famílias Condello, Imerti, Serraino e Rosmini de um lado, e
os De Stefano (família que também se envolveu na primeira guerra), Tegano, Libri e
Latella do outro.
Uma das causas do conflito, foi, mais uma vez, um embate em relação a contratos de obras
públicas; com o anúncio da construção de uma ponte que ligava a Sicília e a Calábria, houve

mais desentendimentos e discordâncias entre as famílias, além da tentativa do clã dos De
Stefanno de invadirem um território pertencente a família Imerti. Apesar disso, o gatilho para
o início da guerra foi o casamento entre Giuseppina Condello (irmã dos irmãos Condello, que
eram sub-chefes, abaixo dos De Stefano) e Antonio Imerti, o líder da ‘ndrina da Villa San
Giovanni. Com isso, Paolo De Stefano ficou receoso com a possibilidade de ter o seu poder
enfraquecido com a formação da nova aliança e decidiu atacar Imerti. O ataque falhou e dois
dias depois Antonio Imerti matou Paolo De Stefano (no estilo “Eu sou a vingança”), fazendo
com que Domenico Libri sucedesse a liderança na aliança com os Tegano.
Após 6 anos desse conflito que não obteve vencedores ou perdedores, a paz acabou sendo
instaurada com o auxílio da máfia siciliana, Cosa Nostra. Como resultado do conflito, foi
criado um órgão extraordinário relacionado diretamente com a ‘Ndrangheta, a La Provincia.
Além disso, acredita-se que cerca de 630 pessoas tenham sido mortas por causa do conflito.
Até a década de 1980, a organização da máfia calabresa se estruturava de forma horizontal,
com cada clã restrito à sua área de permanência, a fim de evitar conflitos entre as famílias
pelo domínio de cada local. Cada família possui poderes plenos, bem como o controle sobre
o território pertencente a eles, no qual atuam com tranquilidade máxima e gerenciam o
monopólio de qualquer atividade, seja ela lícita ou ilícita. Em relação a posição de cada
membro individual, os ‘ndranghetistas, há um código que regula o papel de cada um. Caso
haja algum problema ou descumprimento de regras, o membro é levado para um tribunal
perante ao seu clã para que a pendência seja resolvida e julgada.
Para se tornar um membro da organização, há 2 formas possíveis: o nascimento é a forma
mais comum de ingresso à máfia, uma vez que a maior parte dos integrantes são componentes
das mesmas linhagens familiares. Ainda há o ingresso por meio do batismo, que é feito por
meio de indicações feitas por membros importantes, o ritual de afiliação é uma espécie de
cerimônia esotérica e o batismo dura a vida inteira. Os casamentos também possuem grande
importância para a estrutura da máfia, uma vez
Hoje, após cerca de 30 anos, a máfia calabresa conta com a força de mais de 50.000 soldados,
380 famílias em 7 áreas continentais e 43 grandes gangues que tomaram uma região, a
maioria das suas cidades, assim como a sua administração pública, portos e margens. Na
Itália, estima-se que existam de 50 a 200 famílias, compostas por cerca de 6000 membros
por todo o território.

Histórico de líderes:
Entre muitos líderes que a organização já deve, pode-se destacar alguns nomes de grande
importância que marcaram a história da máfia ao longo dos anos:


Girolamo Piromalli é, sem dúvidas, um dos líderes mais relevantes que a máfia já
teve. Nascido em 1918, Piromalli comandou o grupo ‘Ndrangheta mais poderoso em
Gioia Tauro, a sua ‘ndrina possuía mais de 200 membros. Além disso, ele também teve
grande relevância na primeira guerra ‘ndrangheta e, juntamente com outras famílias,
foi o responsável pela criação do La Santa. Piromalli era muito conhecido pelos
diversos sequestros que ele organizava, ele morreu em 1979 devido a uma cirrose, num
hospital



prisional;

Giuseppe Morabito nasceu em 1934 e ocupou a cadeira de Capocrimine durante a
segunda guerra ‘ndrangheta, sendo uma personalidade importante nessa época.
Morabito era um dos 30 homens mais procurados da Itália até a sua prisão, em 2004;



Paolo de Stefano era um dos integrantes de um dos clãs mais conhecidos da
associação mafiosa, um dos seus irmãos foi morto na primeira guerra ‘ndrangheta e
Paolo participou ativamente da segunda. Ele foi o co-fundador do La Santa, além de
disputar pela liderança de Reggio Calabria. De Stefano foi morto no fim da segunda
guerra da máfia, em 1985;



Giuseppe Barbaro nasceu em 1956 e era conhecido como ‘u Sparitu (O
Desaparecido). Giuseppe também era um dos chefes responsáveis por diversos
sequestros,



ele

se

tornou

foragido

e

foi

preso

no

ano

de

2001;

Giuseppe Bellocco, nascido em 1948, é o capobastone da ‘ndrina que leva o
sobrenome da sua família e ficou foragido desde o ano de 1997 até 2007, quando foi
finalmente preso. O clã Bellocco é um dos mais famosos e influentes nos dias de hoje
na

‘ndrangheta;



Giuseppe Coluccio se envolveu em negócios da máfia calabresa em diversos países,
como na Turquia, México e Canadá. O homem nascido em 1966 também estava na lista
dos fugitivos mais procurados da Itália e foi preso em 2008, no Canadá;



Rocco Morabito, conhecido como o rei da cocaína de Milão e um dos mais influentes
líderes atuais da ‘ndrangheta foi preso no Brasil em maio de 2021, a prisão do líder
acendeu um alerta perigosíssimo da ação da máfia no país.

Significado de termos da organização
‘Ndrina ou ‘Ndrine, no plural, é um chefe autônomo de um território, ou uma unidade básica
(clã). Os membros desses clãs são chamados de ‘Ndrinu.
Locale é o nome dado quando mais do que um ‘ndrina atua na mesma cidade, nesse caso,
eles possuem um alto nível de autonomia mas estão abaixo do mesmo líder, o capobastone.
O Crimine é uma reunião anual que ocorre no mês de setembro para que os membros
discutam futuras estratégias, além disso, cada líder dos locali são chamados para falar sobre
as atividades que ocorreram durante o ano da região, além de também contabilizar os
membros de cada local e anunciar os traidores, caso haja algum, bem como a sua punição.
Anualmente nas conferências também é eleitos o Capocrimine, líder dessas reuniões
Apesar do Capocrimine possuir grande poder, ele está longe de ser o chefe dos chefes e
possui uma autoridade pequena para interferir nos feudos familiares ou em conflitos entre
clãs, por exemplo.
Os Capobastone, por sua vez, são líderes de alto poder que estão acima de uma ‘ndrina e
tomam a maior parte das decisões importantes, precisando prestar conta apenas ao
capocrimine.
Vangelisti é um outro cargo superior da organização, vem de “vangelo”, que significa,
literalmente, evangelho. Os vangelisti são “personalidades superiores que sabem exatamente
os direitos e as obrigações da Onorata Società e são responsáveis por tomar decisões
importantes.

Piccioto ou Soldato é a denominação dada aos membros no menor nível da hierarquia, eles
são a maioria ao redor do mundo e devem sempre obedecer quando são requeridos pelos seus
superiores, eles devem jurar a sua lealdade pela máfia e em troca recebem proteção, bem
como as suas famílias. (Eles são tipo o Marc Spector da ‘Ndrangheta).

A atuação da ’Ndrangheta
Com um volume de negócios de 60 bilhões por ano, e controlando 80% do mercado das
drogas na Europa, a ‘Ndrangheta é apontada por muitos criminologistas como a máfia n° 1
do mundo.
A máfia calabresa atua em várias frentes, desde tráfico de drogas, até extorsão, passando pelo
tráfico de armas, prostituição e lucro derivado de contratos públicos.
Com uma força de mais de 50.000 soldados, 380 famílias em sete áreas continentais, a máfia
calabresa tem ramos na Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Alemanha, México
e Estados Unidos. É uma máfia que se expande por toda parte.
Portanto, nota-se que a ‘Ndrangheta é, ao mesmo tempo, um sindicato criminoso e um
império

multinacional.

Negócios da Máfia calabresa
A periculosidade da ‘Ndrangheta é baseada na força das armas e no enorme ganho decorrente
do tráfico internacional de drogas e na reciclagem de atividades econômicas. Tais atividades
lhe permitem controlar amplos setores da economia, comércio e agricultura, com uma forte
cumplicidade da administração pública local.
A ‘Ndrangheta tem um volume de negócios de impressionantes 60 bilhões de euros.


Tráfico de drogas (€ 24,2 Bilhões);



Tráfico ilegal de resíduos (€ 19,6 Bilhões);



Extorsão e usura (€ 2,9 Bilhões);



Peculato (€ 2,4 mil milhões);



Apostas ilegais (€1,3 mil milhões);



Tráfico de armas;



Prostituição;



Mercadorias de contrafacção;



Tráfico de seres humanos (€ 10 Bilhões).

Esses ganhos fazem da ‘Ndrangheta uma das máfias mais ricas do mundo; seu sucesso só
pode ser explicado com uma hábil política de lavagem de dinheiro. A máfia calabresa supera
economicamente outras máfias italianas como: Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unida e
Stidda.

Sobre o tráfico
A participação da ‘Ndrangheta no mundo do tráfico de drogas é bem recente. Por ser uma
máfia de menor expressão (até a década de 90), a sua renda provinha de sequestros. Porém,
antes de desistir (de vez) dessa estratégia, o comando da organização percebeu que a maneira
mais lucrativa de multiplicar seus crescentes ativos seria investir em drogas. A máfia siciliana,
mais poderosa que a rival, já dominava o lucrativo mercado de heroína; diante disso, os
primos pobres da Calábria tiveram de se contentar com o tráfico de cocaína. A decisão, à
época menos vantajosa, acabaria fortalecendo imensamente a ’Ndrangheta: ela coincidiu com
uma mudança na popularidade das diferentes drogas.
De acordo com Nicola Gratteri, “a virada veio com novos hábitos, surgidos no início dos anos
90”. O medo da Aids levou muitos usuários a se afastar da heroína, uma substância injetável.

O pó branco foi então (falsamente) promovido como droga que não viciava – e além de tudo
era considerado mais sexy do que a heroína. Assim, foi atraindo cada vez mais adeptos. De
acordo com dados de 1994 do governo dos Estados Unidos, a cada mil americanos com mais
de 12 anos de idade, 19 admitiam ter usado cocaína no ano anterior – em comparação com
apenas dois que reconheciam o uso de heroína. A demanda pela droga explodiu, e a produção
de folhas de coca na América do Sul dobrou em volume a partir de 1985.
Essa guinada inesperada veio acompanhada por mais duas novidades que levaram ao
crescimento da ’Ndrangheta. Em primeiro lugar, a máfia siciliana tomou uma série de
decisões equivocadas. Salvatore “Totò” Riina, o capo di tutti capi (chefe de todos os chefes)
do grupo – um notório psicopata –, convenceu-se de que era tão poderoso a ponto de ter
cacife para atacar o governo. Em 1992, Riina mandou matar os principais promotores que
combatiam o crime organizado na Itália: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A opinião
pública reagiu com uma indignação sem precedentes e o governo contra-atacou com uma
veemência até então desconhecida da máfia, um rigor inédito desde os tempos de Mussolini.
No ano seguinte, Riina foi preso, e depois dele outros camos importantes foram parar atrás
das grades. Ao final da década, a máfia mais famosa do mundo era apenas uma sombra do
que um dia fora.
A outra mudança decisiva no curso dos acontecimentos foi a inauguração, em 1994, do maior
terminal para contêineres da região do Mediterrâneo, na cidade de Gioia Tauro – no coração
da região dominada pela ’Ndrangheta (coincidência?). Como resultado, em meados da década
de 90 a organização calabresa já tinha os meios e a liberdade para estabelecer um monopólio
sobre o tráfico internacional de cocaína.
Ninguém sabe ao certo qual volume da droga chega atualmente a Gioia Tauro. A ’Ndrangheta
envia cocaína para a Holanda, a Bélgica, a Alemanha e a Espanha, e as evidências sugerem
que o porto calabrês é a mais importante porta de entrada para a droga comercializada pela
organização. “Todos os anos apreendemos cerca de 1,5 mil quilos de cocaína em Gioia Tauro”,
diz o procurador-chefe Cafiero de Raho. “Mas o fato de que a ’Ndrangheta continua usando
esse porto mostra que a mercadoria com frequência escapa da fiscalização.” De acordo com
cálculos das autoridades, para cada quilo de narcótico apreendido, outros dez quilos entram
sem ser detectados.
Este foi um dos motivos que levaram os parceiros internacionais a sentir segurança na hora
de fazer negócios com os calabreses. “A ’Ndrangheta desfruta de grande credibilidade fora da
Itália”, contínua De Raho. “Seus integrantes jamais atrasam pagamentos, e sempre cumprem

suas obrigações. Enquanto a maioria dos compradores de cocaína pagar antecipadamente, a
’Ndrangheta desfruta de uma reputação tão sólida que tem permissão para pagar após o
recebimento da mercadoria.” O procurador-chefe de Reggio Calabria tem uma admiração mal
disfarçada, misturada a rancor, pelos homens (e poucas mulheres) que persegue. Ele
reconhece que a habilidade comercial da organização é “sem dúvida impressionante”. E
completa: “A ’Ndrangheta é a estrutura mais bem-sucedida do mundo no tráfico
internacional de cocaína”.
According to an estimate by Italy’s parliament, the organization may dominate more than 80
percent of the European cocaine trade, and its operatives have been detected at major ports
on nearly every continent.

Descaso do governo italiano
Desde meados da década de 90, a promotoria e a polícia italianas alertam para o fato de que
a ’Ndrangheta – com seu nome complicado e suas raízes fincadas numa das partes mais
desamparadas do país – estava se tornando a nova grande potência global do crime
organizado.
Encomendado pelo Ministério do Interior da Itália e publicado em 2013, um estudo
conduzido pela Università Cattolica del Sacro Cuore, em Milão, concluiu que os lucros da
’Ndrangheta rivalizam com os da Camorra, e são quase duas vezes maiores que os da máfia
siciliana. Uma diferença crucial, porém, distancia a organização calabresa da concorrência:
enquanto 40% da receita dos dois grupos rivais vem de fora da Itália, no caso da ’Ndrangheta
essa fatia sobe para 80%.
O alcance global da ’Ndrangheta esconde um paradoxo. Se a Calábria tem uma característica
mais marcante do que a pobreza, é o isolamento. Hoje, a única maneira conveniente de visitar
a região, mesmo partindo de outros pontos na Itália, é o avião: o maciço montanhoso de Sila
separa a Calábria do resto da península italiana. Com seus picos cobertos de neve no inverno,
essas montanhas impõem um penoso obstáculo ao acesso por trem ou automóvel. A viagem
ferroviária entre Roma e Reggio Calabria leva mais de sete horas.
É certo que a sorte ajudou a ’Ndrangheta, no caso da prepotência que levou à decadência dos
sicilianos, ou da construção de um grande terminal de cargas bem no “quintal” da
organização. Mas os calabreses contam com outra vantagem: sua estrutura. Quando se pensa
na colaboração entre pessoas assumidamente desonestas, o maior obstáculo é a desconfiança.

Na Itália, a arma mais eficiente na guerra contra o crime organizado é o programa de proteção
a testemunhas – os chamados pentiti, ou penitentes.
Esses ex-mafiosos aceitam colaborar com o Estado em troca de cobertura policial. O sucesso
do sistema de delação era uma das grandes preocupações dos chefes do tráfico colombiano
nos anos 80, quando eles começaram a se reunir com possíveis compradores italianos. Na
época, os procuradores da Itália já tinham convencido alguns criminosos a trocar de lado.
Desde o início dos anos 90, milhares de integrantes que haviam jurado lealdade à Camorra e
à máfia siciliana estavam entregando tudo o que sabiam sobre suas respectivas organizações
e as conexões com outros sindicatos do crime. Na ’Ndrangheta, porém, o número de pentiti
não passa de centenas – e desses, poucos são integrantes de alta patente.
Essa lealdade aos parceiros do submundo é fruto de uma ferramenta de gestão exclusiva da
’Ndrangheta. Diferentemente das células da máfia siciliana (que na América ganharam os
imprecisos nomes de “famílias” ou “clãs”), os ’ndrine da ’Ndrangheta baseiam-se em laços
sanguíneos reais. Às vezes os grupos até incluem amigos de fora da família, e com frequência
se unem a outros ’ndrine de modo a formar braços criminosos sediados numa cidade ou
território específico. Mesmo assim, os elos mais importantes seguem sendo os de sangue. Ou
seja: embora um criminoso não sinta remorso ao dedurar um bandido qualquer, a maioria
dos ’ndranghetistas respeita uma linha sagrada – não se pode trair um membro da própria
família.
A despeito das grandes dificuldades para penetrar nas entranhas da ’Ndrangheta, policiais
dos Estados Unidos, da Europa e da América do Sul vêm obtendo êxitos importantes no
contra-ataque à organização. Em 2010, Nicola Gratteri e outros procuradores que combatem
a máfia prenderam e condenaram o “chefe dos chefes” do sindicato: Domenico Oppedisano,
um senhor de 80 anos, era desconhecido pelas autoridades até o início das investigações, e
levava uma vida aparentemente inofensiva, como pequeno agricultor. Em 2012 ele foi
condenado a dez anos de cadeia. Em março de 2015, a polícia anunciou um acordo com
Domenico Trimboli, um dos principais intermediários da ’Ndrangheta na América Latina –
que passou a colaborar com o Estado.
Gratteri, que há mais de 25 anos observa a inexorável expansão da ’Ndrangheta pelo mundo,
demonstra ceticismo em relação à capacidade que autoridades como ele têm para enfraquecer
essa potência do crime. Giovanni Falcone certa vez declarou que a máfia siciliana era “um
fenômeno humano e, como tal, teria um começo, uma evolução e certamente um fim”. A visão
de Gratteri é mais pessimista. Recentemente, perguntaram-lhe se seria possível deter a
’Ndrangheta – e quando. Ele se reclinou na cadeira, deu um suspiro de desesperança e

respondeu: “Pessoalmente, acho que o crime organizado só vai acabar quando a humanidade
for extinta da face da Terra”.
Por quase meio século, a ‘Ndrangheta tem crescido despreocupada. O Estado italiano fingiu
não vê-la. Não viu nem mesmo quando ela começou a atirar em figurões. Por exemplo, em
1989, quando em Reggio Calabria foi morto Ludovico Ligato, ex-presidente das ferrovias do
Estado, foi considerado um confronto interno.
E em 1991, quando foi morto Antonio Scopelliti, vice procurador geral da cassação: foi
considerado um assassinato dos sicilianos. Scopelliti representava o Supremo Tribunal no
ministério público no Maxi julgamento contra Cosa Nostra.
Somente em outubro de 2005 a ‘Ndrangheta tornou-se um “problema”, quando, em Locri, o
vice-presidente do Conselho Regional da Calábria, Francesco Fortugno, foi assassinado. Em
seguida, a ‘Ndrangheta cometeu outro erro: o “massacre de Duisburg”: seis mortos calabreses
na frente do restaurante Da Bruno, na noite de agosto de 2007. Só a partir desse momento, o
Estado começou a levar a sério a Máfia Calabresa e iniciou um planejamento estratégico de
intervenção de longo prazo. O ministério do interior enviou seus melhores homens a Reggio,
assim como as armas de policiais e a guarda financeira.
Os tribunais foram organizados: na parte superior do Ministério Público chegaram
magistrados de primeira ordem, como Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino,
especializados na investigação da criminalidade organizada, na Sicília. A luta contra a
‘Ndrangheta surgiu com 30 anos de atraso.

A influência da ‘Ndrangheta na Itália
No seu coração de Reggio Calábria, hoje a ‘Ndrangheta se encaixa perfeitamente no
gerenciamento de empresas mistas – públicas/privadas, das quais dependem os principais
serviços públicos oferecidos aos cidadãos. Hoje, os calabreses têm o controle total das
empresas de tipo privado e, graças à sua capacidade de conspiração e intimidação, conseguem
influenciar a parte pública.
As últimas investigações levadas a cabo pela DDA (Direção Distrital AntiMáfia) têm
destacado a supremacia absoluta da ‘Ndrangheta no tráfico internacional de drogas, que tem
gerado e continua a gerar fluxos de receitas impressionantes em favor das principais Famílias
mafiosas calabresas, que reinveste especialmente no campo imobiliário, gerando receitas a
partir desta atividade.

Tráfico consentido também pelo controle total do Porto di Gioia Tauro, onde, por meio de
uma penetrante ação de colusão, os ‘ndranguetas conseguem obter favores e apoio interno. O
Porto di Gioia Tauro tornou-se a verdadeira porta de entrada para a cocaína na Itália.
Os inquéritos confirmaram a presença de algumas Famílias da `Ndrangheta (‘Ndrine)
em Gênova e em boa parte na zona ocidental da região da Ligúria. São criminosos ligados de
alguma forma à Máfia Calabresa, capazes de afetar o trabalho de alguns administradores
locais e as atividades desenvolvidas por eles, a partir de pequenas ou médias empresas que
compõem o tecido econômico predominante de toda a área.
No centro da Itália, em Bolonha, a Direção Nacional AntiMáfia verificou a existência de um
fortíssimo poder criminal da matriz calabresa, com seu envolvimento nas principais
estruturas políticas, econômicas e institucionais. Aquela que foi uma vez orgulhosamente
indicada como uma região modelo de saudável administração e invejada pelo alto padrão de
vida de seus habitantes, hoje pode muito bem ser chamada de “Terra de Máfia” no sentido
pleno

da

expressão.

É possível parar a ‘Ndrangheta?
Um telegrama vazado de 2008 de dentro do serviço diplomático dos EUA em Nápoles
detalhou a extensão em que os 'Ndranghetistas se infiltraram na vida pública e política em
sua região natal: "Se não fosse parte da Itália, a Calábria seria um estado falido”.
O telegrama o descrevia como um lugar “estrangulado pelas garras de ferro do maior e mais
poderoso sindicato do crime organizado da Europa Ocidental”, onde “ninguém acredita que
o governo central tenha muito ou nenhum controle” e onde “os políticos locais são
uniformemente vistos como ineficaz e/ou corrupto”.
“A Calábria pode ser salva?” J. Patrick Truhn, cônsul geral dos EUA em Nápoles, perguntou
retoricamente.
Com sua impressionante capacidade de adaptação após a ação da aplicação da lei e baixo
número de informantes dispostos, o domínio da ‘Ndrangheta na Calábria frustrou
consistentemente as tentativas anteriores de derrubar o grupo.
Mesmo com o lançamento de processos contra mais de 350 supostos 'Ndranghetisti no início
de 2021 - modelado no "maxi-julgamento" de membros da Cosa Nostra na década de 1980 ainda é uma questão em aberto se os promotores serão capazes de desferir um golpe com
força suficiente perturbar seriamente as operações da organização a longo prazo.

A influência da ‘Ndrangheta em escala global
Os tentáculos da ’Ndrangheta se estendem ao rico norte da Itália, onde a organização
prospera roubando contratos estatais, especialmente na construção, e para 31 outros países
em todo o mundo – para grande parte da Europa, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e
Austrália. Fora da Itália, a cidade com mais postos avançados de 'Ndrangheta é Toronto. A
'Ndrangheta tem excelentes relações com filiais criminosas na América Latina, de onde
importa grandes quantidades de cocaína. Diz-se que o grupo controla mais da metade do
mercado de cocaína na Europa.
E não desperdiçou as oportunidades criadas pela pandemia do COVID-19. Dezenas de
milhares de pequenas empresas em toda a Itália de repente se viram em apuros, sem receita
ou acesso ao crédito. Para alguns, a 'Ndrangheta e outros grupos criminosos intervieram com
assistência. Eles também forneceram envelopes de dinheiro para os desempregados. Chame
isso de investimento. Como informou o Financial Times, a organização também desviou
fundos de saúde pública na Calábria, com consequências desastrosas para o sistema de saúde
da região.
Muitas organizações fazem tráfico internacional de drogas, armas e outras mercadorias
ilícitas. Essas atividades são uma espécie de equivalente ilícito às exercidas por empresas de
comércio exterior – mas não se comparam ao alcance das multinacionais. Para chegar a esse
ponto, é necessário ter subsidiárias em diversos países. E é aí que a ’Ndrangheta se sobressai.
A ‘Ndrangheta é um exemplo ímpar de como administrar uma organização. Os calabreses
possuem um tipo de “Conselho de Administração da Holding”, que comanda a organização
criminosa. É difícil pensar que ao administrar centenas de milhões de euros, a governar
dinâmicas econômicas, lícitas e ilícitas, em dezenas de compartimentos diferentes, não só na
Itália como na maior parte do planeta (da Austrália à América do Sul, da Europa para a
América do Norte, através de todos os paraísos fiscais possíveis), poderia ser uma questão
confiada a grupos criminais dispersos e desconectados.
Regras, ordem, coordenação e reconhecimento recíproco são elementos indispensáveis para
a organização italiana mais poderosa.
“É a única máfia capaz de reproduzir exatamente a mesma estrutura em diferentes lugares”,
explica Nicaso. “Nos Estados Unidos, a Cosa Nostra americana deixou de ser uma estrutura
específica da Sicília para se transformar num caldeirão de mafiosos.” Ela passou a permitir
que italianos do continente (e não apenas os sicilianos da ilha) fizessem um juramento e

fossem aceitos. “A ’Ndrangheta, por outro lado, mantém-se fiel à estrutura original, não
importa o país onde opere.”

OS 3 RECADOS DE ‘NDRANGHETA
Para entender melhor essa estrutura, vale a pena relembrar três “recados” deixados pela
organização:

Abril de 2014.
Por volta das 14h de uma tarde de primavera, Carmine Verduci – conhecido como “O Animal”
devido a seus violentos ataques de fúria – saiu do Regina Café em Woodbridge, num subúrbio
de Vaughan, na província canadense de Ontário.
Enquanto caminhava pelo estacionamento, um homem baixo e magro, vestindo um casaco
com capuz preto, sacou um revólver e atirou em Verduci repetidas vezes. Em seguida, o
assassino correu até um carro onde um cúmplice o esperava já com o motor ligado. Os dois
fugiram cantando os pneus, deixando para trás o ítalo-canadense de 56 anos morto, estirado
no asfalto.

Julho de 2007
Funcionários da alfândega de Melbourne, na Austrália, faziam uma minuciosa vistoria num
contêiner recém-desembarcado de um cargueiro com bandeira da Libéria. Informações de
inteligência obtidas pela polícia local davam conta de que um carregamento de drogas havia
sido despachado da Europa rumo à Oceania. Os oficiais, no entanto, não faziam ideia de qual
contêiner, saído de qual navio, continha a mercadoria ilegal – ou do tipo de droga que
deveriam procurar e qual seria o porto de origem.
Ao abrir uma das latas de tomates italianos que enchiam o contêiner, os fiscais perceberam
que haviam encontrado a agulha no palheiro: a lata estava cheia de pílulas de ecstasy. Na
Austrália, essa droga é vendida por valores mais altos do que em qualquer outra parte do
mundo. Até hoje, aquela apreensão feita em 2007 é a maior já registrada na história – tanto

em valor quanto em volume: mais de 15 milhões de comprimidos, avaliados em 440 milhões
de dólares australianos (cerca de R$ 1 bilhão).

Agosto de 2007 - O massacre de Duisburg
Já era tarde, quase 2h30 da madrugada, quando a festa terminou. Seis homens, todos de
origem italiana e com idades entre 16 e 38 anos, saíram da pizzaria Da Bruno, na cidade de
Duisburg, Alemanha, e foram engolfados por rajadas de tiros. O banho de sangue foi
resultado de um desentendimento ocorrido na pequena e montanhosa cidade de San Luca,
na Calábria, vilarejo de origem das seis vítimas e também de seus algozes. De acordo com os
primeiros relatos, os homens assassinados estavam comemorando o 18º aniversário de um
dos integrantes da turma. Ao examinar os cadáveres, os legistas encontraram no bolso desse
jovem um pedaço chamuscado de uma imagem de São Miguel Arcanjo.
A festa de Duisburg não era uma celebração de aniversário qualquer: era o rito de entrada do
rapaz, aquele da imagem queimada, na ’Ndrangheta. De todas as três principais máfias da
Itália, a ’Ndrangheta é a mais afeita a hierarquias e rituais – muitos deles imitações de
cerimônias da Igreja Católica. É também a única organização criminosa que conta com um
mito fundador.
Segundo essa narrativa, três cavaleiros orgulhosos – Osso, Mastrosso e Carcagnosso –
fugiram de sua Espanha natal para escapar da punição por terem vingado o estupro de sua
irmã. Osso foi para a Sicília, adotou São Jorge como protetor e fundou a máfia. Mastrosso
escolheu a Virgem Maria como padroeira e foi para Nápoles, onde criou a Camorra.
Carcagnosso rodou muito e finalmente chegou à Calábria. Lá, sob as bênçãos de São Miguel,
estabeleceu a ’Ndrangheta.
Em depoimento a um tribunal, Francesco Fonte, integrante da ’Ndrangheta e uma das
testemunhas que se dispuseram a depor para o Estado, descreveu o auge da cerimônia de
iniciação do grupo: o calouro fura o próprio dedo com uma agulha, ou o braço com uma faca,
e pinga algumas gotas de sangue sobre a imagem do arcanjo. Em seguida, a imagem é
queimada e o líder do grupo faz uma declaração solene: “Assim como o fogo queima esta
imagem, você também queimará se manchar seu nome com a infâmia”.

A expansão da influência calabrese
A partir do final do século 19, a pobreza acachapante levou milhões de italianos a abandonar
o sul do país em busca de uma vida melhor no além-mar. Uma grande leva de calabreses
migrou para a Austrália e o Canadá. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos foram
trabalhar em fábricas alemãs – entre eles um grupo pequeno, porém, resistente.
Nessa diáspora, os mafiosos começaram a reproduzir, em diferentes lugares, a estrutura
institucional existente na Itália. Investigações conduzidas recentemente por autoridades
italianas encontraram indícios de células da organização em locais tão improváveis quanto
Engen, uma pitoresca cidade alemã próxima à fronteira com a Suíça. A ’Ndrangheta também
tem braços na França, Suíça e Holanda. Acredita-se que haja uma célula búlgara, além de
filiais em países do antigo bloco comunista.
Na Austrália
Os primeiros ’ndranghetistas teriam chegado à Austrália em 1922. Ao final daquela década,
já havia células em Melbourne, Perth e Sydney. A ’Ndrangheta australiana ganhou, entre os
locais, o nome de Sociedade Honrada – ou simplesmente “a máfia”. Na década de 30, lançou
uma campanha de ataques a bomba e assassinatos em Queensland; nos anos 60, travou uma
batalha mortal pelo controle do grande mercado de Queen Victoria, em Melbourne; e em 2015
envolveu-se num escândalo de lobby junto a políticos do Partido Liberal australiano, cujo
objetivo era obter um visto para um dos cabeças da organização. A ’Ndrangheta também foi
acusada de orquestrar dois assassinatos que chocaram a Austrália: o de Donald Mackay,
conhecido ativista da campanha antidrogas, em 1977, e o do vice-delegado da Polícia Federal,
Colin Winchester, a mais alta autoridade a ser morta na história do país, em 1989.
Em 2013, um relatório com informações de inteligência da polícia australiana já alertava para
o risco “extremo” representado pela organização. O texto dizia que a ’Ndrangheta havia
“infiltrado ou recrutado integrantes de instituições públicas, agências do governo e órgãos
responsáveis pelo cumprimento da lei”. Mesmo assim, até pouco tempo, muitas autoridades
do país continuavam céticas em relação ao alcance da parceria entre a ’Ndrangheta na Itália
e a máfia em solo australiano. A gigantesca apreensão de ecstasy em Melbourne, em 2007,
comprovou que os dois braços são extremamente interdependentes: um exemplo clássico de
uma organização multinacional que colhe os benefícios de um sistema de integração vertical.

No Canadá
A história da ’Ndrangheta no Canadá é ainda anterior à sua presença na Austrália. Há
registros de pelo menos um mafioso calabrês em atividade no país norte-americano antes
mesmo da Primeira Guerra Mundial. Mas os ’ndranghetistas só começaram a chegar ao país
em maior volume na década de 50. De acordo com a Real Polícia Montada do Canadá –
equivalente local à Polícia Federal –, existem hoje cinco grupos em Toronto e dois em
Thunder Bay, à beira do Lake Superior.
Em 2015, autoridades italianas anunciaram a descoberta de que a ’Ndrangheta canadense
estaria prestes a detonar uma sangrenta disputa de poder. Uma das justificativas para o
assassinato de Carmine Verduci dá conta de que ele foi a primeira vítima de uma guerra civil.

Ao redor do mundo
Mais ao sul do continente, sabe-se que mafiosos calabreses também têm negócios com o cartel
mexicano conhecido como Los Zetas. Existem representantes da organização em
praticamente todos os países da América Latina, agindo como empresários de conduta
aparentemente irrepreensível. Parte da cocaína traficada passa pela Guiné-Bissau, uma nação
africana pobre onde a ’Ndrangheta tem representantes fixos. Na África do Sul, uma célula
ativa controla outra rota de escoamento de drogas, que se prolonga até a Namíbia.
“Nenhuma organização criminosa se integra a um novo ambiente social utilizando esse
método de infiltração nas atividades do cotidiano”, diz Federico Cafiero de Raho, procuradorchefe da cidade de Reggio Calabria, o maior centro urbano da província natal da ’Ndrangheta.
“Eles têm uma estratégia de colonização.”
Embora desfrutem de considerável autonomia, muitos chefões expatriados voltam à Itália
todos os anos, no mês de setembro, para uma peregrinação que termina no santuário de
Nossa Senhora de Polsi, no alto do Aspromonte – um distrito calabrês ermo e elevado, bem
na ponta da bota italiana. A tradicional visita acoberta o encontro anual das grandes
lideranças da ’Ndrangheta, durante o qual se elege a diretoria da organização, conhecida
como Crimine ou Província.

“É igual ao McDonald's", explica o procurador Gratteri. “Não importa o lugar, o hambúrguer
segue sempre a mesma receita. Na ’Ndrangheta, todos os países têm as mesmas instituições,
regras e códigos. E esse é um dos motivos pelos quais eles são tão fortes.”
Movimento no exterior
A ‘Ndrangheta começa a se estabelecer no exterior a partir do início das migrações do século
XX, quando ainda não era chamada com o nome atual, mas de mão preta ou Picciotteria. São
relatadas 19 Famílias de ‘Ndrangheta (‘ndrine) na Austrália, 14 na Colômbia, 13 na Alemanha
e 10 no Canadá, e algumas também em operação na Tailândia, Antilhas Holandesas e Togo.
A ‘Ndrangheta é presente em toda a América do Sul: Peru, Chile, Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai, Venezuela e Bolívia.
Inseriu-se no comércio de cocaína na década de 1980, e logo começaria a controlar as
principais rotas do tráfico, se deslocando da Espanha, de Portugal e dos Países Baixos, até
chegar à Colômbia e para lidar diretamente com Narcos e AUC de Salvatore Mancuso.
Nos anos 1990, verifica-se que os rendimentos ilegais são reciclados na Europa, Alemanha,
Reino Unido, nos Países Baixos e no Leste da Europa: Rússia, Hungria, Polônia e Romênia,
na compra de imóveis e exercícios comerciais. Muitas famílias, enfim, na Áustria e Suíça,
onde têm preservado o seu capital, reinvestem-se em tráfico de armas.
Nos últimos anos, as rotas de tráfico mudaram para a África Ocidental, porque são menos
controladas que aquelas da Europa-América do Sul. Além disso, foram apreendidos milhares
de quilos de cocaína da América do Sul em trânsito para Dakar, no Senegal, que deveriam
chegar à Itália em nome da Família Morabito.
A ‘Ndrangheta também parece comercializar diamantes na África do Sul e eliminar resíduos
tóxicos na Somália, no Quênia e na República Democrática do Congo. De acordo com o
relatório da Europol 2015, tem um papel dominante no mercado europeu da cocaína, devido
às relações entrelaçadas diretamente com os cartéis colombianos.

CONCLUSÃO
Para as considerações finais, é necessário considerar e analisar a história, o poder e a
influência da ‘Ndrangheta, assim como os seus principais pontos de foco; todas essas
informações são essenciais para a criação de medidas eficazes ao combate das ações da máfia.
Os tentáculos da organização têm crescido sorrateiramente cada dia mais, e possuem um
enorme poder que pode se tornar ainda mais perigoso no cenário global se não for combatido
da forma certa o quanto antes. Os líderes, que aumentam em número constantemente, e os
negócios, que crescem e alcançam ainda mais lugares do globo, se relacionam diretamente
com a ocorrência de crimes em dezenas de países em todos os continentes.
Ainda que cortar esse mal pela raiz seja um trabalho muito difícil devido às suas ramificações,
essa ainda é uma tarefa possível; para isso, é necessário que a atenção dos governos, órgãos
internacionais - como a Interpol, por exemplo - e outras organizações sejam voltadas para as
atividades da máfia, uma vez que a negligência dos diversos poderes foram fundamentais
para o seu crescimento.
Essas medidas requerem um exímio trabalho e cuidado com os detalhes e ações, e confiamos
que os senhores delegados serão competentes o bastante para cooperar com a Interpol, a fim
de que essa ameaça global possa ser enfim combatida.

PERGUNTAS QUE UMA RESOLUÇÃO DEVE
RESPONDER
Espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às seguintes perguntas:
1.

Quais são os fatores que colaboram com o crescimento tão rápido da máfia ao redor
do mundo?

2. As autoridades legais têm tomado medidas efetivas para o enfraquecimento das ações

criminosas?
3. Quais são os perigos causados pela infiltração da máfia na política e como a

globalização contribui para o crescimento das atividades mafiosas?
4. A existência das outras máfias italianas é capaz de enfraquecer ou aumentar o poder

da ‘Ndrangheta na Itália e em outros países?
5. Quais são as maneiras eficazes de reprimir as atividades de uma máfia que possui

diversos pontos de poderes em locais tão distintos?
6. Qual a importância da INTERPOL no combate da ‘Ndrangheta?

REFERÊNCIAS
Paoli, Letizia. Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style. 1st ed., Oxford University
Press, USA, 2008. 320 p.
Gratteri, Nicola, and Antonio Nicaso. Fratelli di sangue: Storie, boss e affari della
'ndrangheta, la mafia più potente del mondo. 1st ed., Mondadori, 2019. 394 p.
Dickie, John. Mafia Republic: Italy‘s Criminal Curse. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta and Camorra
from 1946 to the Present. 1st ed., Sceptre, 2013. 536 p. E-book (536 p.).
BBC News Brasil. “Quem são e como operam os clãs criminosos que formam a máfia italiana.”
BBC News Brasil, 3 Feb. 2018, www.bbc.com/portuguese/internacional-42809791.
ADUC. “ADUC - Articolo - Italia. Uno degli affari di Cosa Nostra e ’Ndrangheta insieme.”
ADUC,

30

May

2003,

www.aduc.it/articolo/italia+affari+cosa+nostra+ndrangheta+insieme_5701.php.
Donadio, Rachel. “Putting the ’Ndrangheta, Italy’s Most Powerful Crime Syndicate, on Trial.”
The Atlantic, 4 Sept. 2020, www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/10/italian-mafiandrangheta/615466.
INTERPOL. “INTERPOL Cooperation Against ‘Ndrangheta (I-CAN).” INTERPOL,
www.interpol.int/en/Crimes/Organized-crime/INTERPOL-Cooperation-AgainstNdrangheta-I-CAN. Accessed 1 May 2022.
Interpol. “Italy and INTERPOL Launch Global Project to Combat ’Ndrangheta.” Interpol, 30
Jan.

2020,

www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Italy-and-INTERPOL-

launch-global-project-to-combat-Ndrangheta.
---. “What Is INTERPOL?” INTERPOL, www.interpol.int/en/Who-we-are/What-isINTERPOL. Accessed 1 May 2022.

John Hooper, publicado originalmente na The Economist 1843. Beatriz Velloso, tradução.
Ilustração Davi Augusto. “’Ndrangheta: uma máfia multinacional.” Época Negócios, 26 May
2017,

epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/05/ndrangheta-uma-mafia-

multinacional.html.
Kington, Tom. “Criminal Underworld of Calabria’s Cocaine Barons.” The Guardian, 4 Mar.
2018, www.theguardian.com/world/2008/aug/17/italy.drugstrade.
Mafioso, Estilo Gangster. “As 7 Máfias Mais Poderosas do Mundo.” Estilo Gangster Mafioso,
13 Mar. 2018, www.estilogangster.com.br/as-7-mafias-mais-poderosas-do-mundo/#more2911.
---. “Máfia: Quem comanda a Itália hoje?” Estilo Gangster Mafioso, 15 Mar. 2018,
www.estilogangster.com.br/mafia-quem-e-que-comanda-na-italia-hoje/#more-4683.
---. “Por que a ’Ndrangheta é a Máfia italiana mais Poderosa?” Estilo Gangster Mafioso, 14
Mar.

2018,

www.estilogangster.com.br/porque-a-ndrangheta-e-a-mais-poderosa-mafia-

italiana.
OCCRP.

“What

Is

the

’Ndrangheta?”

OCCRP,

1

July

2021,

www.occrp.org/en/ndrangheta/what-is-the-ndrangheta.
Repubblica.It. “’Ndrangheta, 12 fermi: ‘Volevano uccidere pm’operazione contro la cosca
Abbruzzese.”

la

Repubblica,

10

June

www.repubblica.it/cronaca/2011/06/10/news/ndrangheta_attentato_pm17476544/?ref=HREC1-3.

2011,

