
Operação Segredos de Família
Pai e filho se enfrentam na maior operação do FBI 
contra a máfia de Chicago

Frank Calabrese Jr. 
com Keith & Kent Zimmerman e Paul Pompian

A lei do silêncio é uma das regras sagradas da máfîa: um membro  
criminoso não delata outro. A fidelidade é tudo, ainda mais entre pais e 
filhos. Mas o que fazer quando seu pai, um dos mafiosos mais violentos 
do crime organizado, coloca o submundo acima dos filhos, do irmão e 
da esposa?

Operação Segredos de Família narra a história real de Frank Calabrese Jr. 
– filho de um dos mafiosos mais sanguinários de Chicago e ele mesmo 
um mafioso – e a perturbadora decisão que tomou de trabalhar com 
o FBI para incriminar seu próprio pai e ajudar a desmontar o último  
grande sindicato do crime organizado na América – a centenária máfia 
de Chicago da qual fez parte Al Capone, seu capo mais conhecido.

Com narrativa ágil e coloquial, cheia de expressões de rua, Frank Jr. 
– com o apoio dos irmãos escritores Keith & Kent Zimmerman e de Paul 
Pompian – oferece ao leitor um verdadeiro bastidor da máfia. Revela 
pela primeira vez as cerimônias de iniciação e descreve todo o modus 
operandi mafioso de agiotagem, jogo, extorsão, chantagem traba-
lhista, tortura, planejamento e execução de homicídios a sangue frio, 
além da histórica investigação do FBI e o ousado processo movido pela  
Procuradoria-Geral dos Estados Unidos contra a organização criminosa 
mais perigosa do país.

O teor cinematográfico é evidente. Foi o pai de Frank quem ensinou um 
dos atores de O poderoso chefão, de Francis Ford Coppola, a manipular 
uma faca de lâmina retrátil, e seu tio cometeu o assassinato que inspi-
rou uma das cenas mais chocantes do filme Cassino, de Martin Scorce-
se. O livro também se destaca como um thriller de tribunal, cobrindo 
o julgamento, ocorrido em 2007, dos implicados no caso. De um lado, 
como principal testemunha de acusação, Frank Jr. No banco dos réus, 
jurando vingança, seu pai e outros membros da Organização.

FRANK CALABRESE JR. nasceu em Chicago e, tendo seu pai como 
mentor, entrou para “a Organização” aos dezoito anos. Atualmente vive 
no Arizona com a ex-esposa e os dois filhos.

KEITH & KENT ZIMMERMAN são coautores de diversos livros, vários 
deles best-sellers do New York Times. PAUL POMPIAN, nascido e criado 

na zona sul de Chicago, é produtor de cinema e TV.
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Tradução: 
George Schlesinger

“Não consegui parar de ler esta história 
emocionante em que Frank Calabrese Jr. 

conta como colaborou com o FBI  
apunhalando seu pai, seu tio e o último 

sindicato do crime na América.” 
Nick Pileggi 

(roteirista de Os bons companheiros e Cassino)


