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. Segredos de Família

Eu me instalei num canto da biblioteca da prisão, no Instituto de 
Correção Federal em Milan, Michigan, e detonei a carta para o agente 
especial do FBI Thomas Bourgeois numa velha e decrépita máquina de 
escrever Smith-Corona. Meu pai mafioso, Frank Calabrese – que cumpria 
pena comigo na mesma prisão –, tinha me ensinado a ser resoluto. Então, 
quando datilografei a carta, a decisão já estava tomada.

Não toquei o papel diretamente. Usei minhas luvas de inverno para 
manusear a folha e segurei o envelope com um lenço de papel para não 
deixar impressões digitais. No momento em que postei a carta, em 27 de 
julho de 998, eu sabia que tinha cruzado a linha. Cooperar com o FBI 
significava não só que eu estava abandonando meu pai, mas que teria de 
implicar meu tio Nick no assassinato de um mafioso da Organização de 
Chicago chamado John “Big Stoop” [Parrudão] Fecarotta. Abandonar meu 
tio era a parte mais difícil.

Quando reli a carta uma última vez, perguntei a mim mesmo: “Que 
tipo de filho se livra do pai pelo resto da vida?” O Departamento Peni-
tenciário Nacional havia me imposto um duro golpe ao me colocar na 
mesma prisão que meu pai. Vinha ficando cada vez mais claro que seu 
juramento de cair fora da Organização depois de nós dois cumprirmos 
nossas penas era uma promessa vazia.

“Eu sinto que preciso ajudá-los a manter esse homem doente trancado 
para sempre”, escrevi na carta.

Devido a questões legais e de segurança, isso foi cinco meses antes 
de o agente Thomas Bourgeois ter arranjado uma visita para se encon-
trar comigo no Instituto de Correção Federal em Milan. Ele veio sozinho 
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no começo do inverno de 998. Em 997, o FBI e os promotores federais 
de Chicago haviam sentenciado os Calabrese, condenando meu pai, tio 
Nick, meu irmão mais novo, Kurt, e eu por agiotagem. Bourgeois parecia 
confuso e quis saber o que eu queria.

Tenho certeza de que Bourgeois se perguntou o mesmo que eu: que 
tipo de filho quer se livrar do pai pelo resto da vida? Talvez tenha pen-
sado que eu estava mentindo. Talvez eu tivesse arrumado confusão com 
alguém e, como a maioria dos presos, estivesse tentando reduzir a minha 
pena. Todavia, no encontro seguinte, eu disse a Tom que não pedia mui-
to em troca. Simplesmente não queria perder nada do tempo já cumprido 
e, uma vez terminada a minha missão, queria uma transferência do Ins-
tituto de Correção de Milan.

Tendo nos prendido sob acusações de extorsão, os federais pensavam 
ter destruído a notória gangue Calabrese da zona sul de Chicago. Na 
verdade, mal tinham arranhado a superfície. Alertei Bourgeois de que eu 
não estava tentando destruir a máfia. Tinha um único propósito: ajudar 
o FBI a manter meu pai trancafiado para sempre, para que ele pudesse 
receber a ajuda psicológica de que necessitava. O FBI não sabia de metade 
de seus outros assuntos ou crimes.

Quando Bourgeois perguntou se eu me disporia a usar um gravador 
no pátio da prisão, imediatamente respondi que não. Trabalharia com 
o FBI, mas lhes daria somente informação útil, material que pudessem 
usar, contanto que ninguém soubesse que eu estava cooperando, e não 
testemunharia abertamente no tribunal. Meu pai e os caras da Organiza-
ção chamam isso de “salgar a carne”. Frank Calabrese era um dos mais 
astutos criminosos da quadrilha, e fora um chefe de turma bem-sucedido 
e sólido arrecadador para a máfia de Chicago por trinta anos. Era capaz 
de sentir o cheiro de um informante do FBI a um quilômetro e meio de 
distância. Se não tinha falado de sua vida criminosa no passado, por que 
haveria de falar agora?

Vasculhei meu coração para me assegurar de que não estava fazendo 
aquilo por despeito ou porque meu pai havia se recusado a cuidar finan-
ceiramente de mim e de Kurt em troca de cumprir pena. Meu problema 
não era dinheiro!
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Após a primeira entrevista comigo em Milan, o agente Bourgeois se 
reportou a Mitch Mars, um subprocurador e chefe da Seção do Crime 
Organizado de Chicago. Mars quis saber se havia o bastante para apre-
sentar o caso a um grande júri e formar um caso maior, mais abrangente, 
contra a Organização, o multitentacular sindicato do crime organizado de 
Chicago, que remontava aos tempos de “Big Jim” Colosimo e Al Capone.

Na cela, deitado no beliche, pensei na minha recusa em usar o gra-
vador. Digamos que eu passasse informações aos federais, mas meu pai 
tivesse sorte e conseguisse se safar? Eu estaria ferrado, tio Nick ficaria 
encalhado no corredor da morte e, quando a sentença do meu pai termi-
nasse, ele estaria de volta às ruas para continuar seus negócios de agiota-
gem e métodos assassinos.

E se fosse errado o que eu estava fazendo? Como poderia conviver 
comigo mesmo? Eu amava muito meu pai, e o amo até hoje. Mas sentia 
repulsa por seu gênio violento e controlador. Precisava decidir entre não 
fazer nada e cooperar com os federais, duas opções que eu detestava.

Sabia que, se não fizesse nada, meu pai e eu teríamos de ajustar nos-
sas diferenças lá fora, na rua. Um dos dois acabaria morto, enquanto o 
outro iria apodrecer na cadeia. Eu estaria me incriminando, e não queria 
um trato de imunidade. Se precisasse cumprir mais tempo para manter 
meu pai preso para sempre, paciência. Depois de mandar a carta, fiquei 
determinado a acabar o que havia começado. Contatei o agente Bour-
geois mais uma vez, para lhe dizer que tinha mudado de ideia. Eu usaria 
o gravador, afinal. Todas as trapaças que meu pai tinha me ensinado eu 
iria agora usar contra ele.

As próprias palavras do meu pai se tornariam seu maior inimigo.
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2. Patch, Grand e Ogden

Meu pai, Frank Calabrese, chefe da família e da gangue Calabrese, nas-
ceu na zona oeste de Chicago, numa área de operários italianos conhecida 
como “Patch”, que significa algo parecido com “remendo”. Esse bairro 
lendário é delimitado pelas avenidas Grand, Western e Chicago, e pela 
Kennedy Expressway. O Patch, na Grand com a Ogden, foi lar de outros 
famosos chefões da Organização, como Tonny “Joe Batters” Accardo e Joe 

“the Clown” [Palhaço] Lombardo. Lá, os pais de Tony e Michael Spilotro, 
Pasquale e Antoinette, dirigiam o restaurante Patsy’s, onde frequente-
mente jantavam os chefões Salvatore “Sam” Giancana, Jackie “the Lackey” 
Cerone, Gus “Slim” Alex e Frank “the Enforcer” Nitti.

Outro bairro italiano, Little Italy, corria ao longo da rua Taylor, da 
Halsted até a avenida Ashland. Cicero, Melrose Park e Elmwood Park 
se tornaram feudos suburbanos básicos da Organização de Chicago. A 
gangue da área da rua Taylor era parte do Primeiro Pavilhão, comanda-
do no início pelo ex-vereador John D’Arco, depois por seu sucessor, Fred 
Roti, tendo como “secretário” Pasquale “Pat” Marcy. Desde os anos 930, 
o Primeiro Pavilhão controlava um grande bloco de empregos na cidade, 
e tinha um braço forte no Departamento de Ruas e Saneamento.

Frank Calabrese nasceu em 7 de março de 937, filho de James e 
Sophie Calabrese, no bolsão urbano próximo às avenidas Grand e Ogden. 
Sua linhagem familiar provinha de Bari e da Sicília, e tanto os pais do 
meu avô como da minha avó imigraram para Chicago diretamente do 
Velho Mundo. A família de James instalou-se de início na área da rua 
Taylor (Little Italy), enquanto Sophie raramente saía do perímetro da 
Grand e Ogden (o Patch).
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Frank era o mais velho de sete irmãos e irmãs. Em ordem decrescente 
de idade, eram Marie, Nick, James Jr. (já falecido), Christine, Joe e Rose-
anne. Embora a família tivesse sido criada no catolicismo, os Calabrese 
não eram praticantes. Com tantos filhos, vovó Sophie conduzia a família 
como um rígido sargento. Se as crianças não chegassem em casa na hora 
determinada, com frequência dormiam na casinha do cachorro no quin-
tal, mesmo no rigor do inverno. Para italianos pobres da classe trabalha-
dora, a vida foi dura nas décadas de 40 e 50. Meu pai dizia que a família 
era tão depauperada que eles comiam polenta ou mingau de aveia “de 
pobre” no jantar.

Aos cinco anos meu pai contraiu escarlatina e foi mandado para o 
Children’s Memorial Hospital. Apesar de muito novo, mediante uma com-
binação de intimidação e carisma, ele assumiu o comando de todo o seu 
pavilhão infantil, tornando-se o líder de facto. Devido à doença, começou 
tarde a escola primária Otis. Grande e corpulento para a idade, ele man-
dava no parquinho de brinquedos. Era conhecido por detestar aqueles 
que atormentavam os menores, e sempre se posicionava ao lado do mais 
fraco. À medida que foi crescendo, suas mãos se tornaram rápidas e ele 
brigava por qualquer provocação. Depois de ser expulso da Otis, caiu nas 
ruas entre a Grand e a Ogden.

Aos treze anos, montou uma banca de jornal com seu irmão mais 
novo, Nick, na movimentada esquina da Grand com a State. Embora 
meus avós trabalhassem duro, os garotos Calabrese vestiam roupas de 
segunda mão e punham cartolina nos sapatos quando as plantas de seus 
pés sentiam o calçamento. Com quinze anos, ele já ganhava dinheiro 
suficiente com a banca para que seus pais contassem com ele para sus-
tentar toda a ninhada Calabrese. Por mais baixo que o caixa doméstico 
ficasse, vovó e vovô podiam recorrer ao filho mais velho para manter 
a família.

Durante o Natal de 949, faltou aos meus avós o dinheiro da comida 
e dos presentes para a festa. Ainda um rapaz novo, Frank separou cem 
dólares da sua lucrativa banca de jornal. Entregou o dinheiro aos pais, 
autorizando-os a gastar em comida e presentes para seus irmãos e irmãs, 
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mas com uma condição: que lhe comprassem uma vara de pescar. O dia 
de Natal chegou, e nada de vara de pescar. A desfeita o aborreceu profun-
damente, e ele jamais esqueceu o incidente, recontando a história muitas 
e muitas vezes para mim e meus irmãos.

Até hoje meu pai se ressente de sua falta de educação formal e da difi-
culdade que tem para escrever uma simples carta. Apesar de não pensar 
em se juntar a gangues de rua organizadas, acabou se destacando como 
um sujeito durão. Aos dezesseis anos, começou a acumular detenções por 
roubos e assaltos. Tinha cabeça quente, e era incapaz de controlar seu 
temperamento. Antes de se juntar à Organização, construiu pela Grand 
e Ogden uma reputação de dono do próprio nariz.

Em 953, meu avô Calabrese chegou à conclusão de que não conse-
guia mais controlar o comportamento rebelde do filho de dezesseis anos. 
Então o levou a um centro de recrutamento e o inscreveu para um perío- 
do no Exército. Vovô mentiu, afirmando que o filho era maior de idade 
e habilitado a servir. Contra a vontade do meu pai, ele foi enviado para 
treinamento básico.

Não gostou do Exército e escapou do serviço militar quase imediata-
mente depois de ser inscrito. Enquanto a polícia militar tentava localizá-lo, 
ele retornou ao Patch e morou, secretamente, no viveiro de pombos no ter-
raço do prédio de seus pais, que tinha quatro andares. Ninguém o encon-
trou durante semanas. Após ser mandado de volta para o Exército, meteu- 
se numa briga com um de seus comandantes no refeitório e foi trancafiado 
na prisão militar. Fugiu uma segunda vez. As autoridades o caçaram pelos 
campos de Illinois, até que um pelotão de fazendeiros e cães de caça conse-
guiu encontrar sua pista. Depois de ser detido, a polícia estadual acusou-o 
de roubar um carro. Em vez de voltar ao serviço militar, ele cumpriu sua 
primeira sentença numa prisão federal, em Ashland, no leste do Kentucky. 
Lá, corpulento e durão, ele se dedicou ao levantamento de peso. Quando 
foi solto, passou um breve tempo no ringue como boxeador semiprofissio-
nal, ganhando alguns troféus de halterofilismo.

Após cumprir sua pena, meu pai teve uma série de exaustivos traba-
lhos braçais. Com pás, ele e meu avô tiravam carvão da traseira de um 
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caminhão, ou levantavam e descarregavam blocos de gelo de carros fri-
goríficos para a Companhia de Gelo Jefferson. Em pouco tempo, ele foi 
promovido a motorista de caminhão na Jefferson, que pagava um orde-
nado decente. Todavia, seu lado violento fervilhava. Ele vivia discutindo 
com um colega de trabalho, um negro enorme. Um não gostava do outro. 
Meu pai então forjou uma falsa trégua com o sujeito e, após uma noite 
de bebedeira, nunca mais ninguém viu ou ouviu falar do homem. Meu 
pai não admitiu ter matado o cara, porém uma vez me disse que “depois 
daquela noite, ninguém mais soube do homem”.

Em meados da década de 50, Frank Calabrese, agora já perto dos vinte 
anos, estava novamente perambulando pelas ruas, cometendo uma série 
de assaltos à mão armada em postos de gasolina e roubando carros. Foi 
quando resolveu se meter no “ramo de casamentos”. Averiguava onde 
havia casamentos e assaltava os convidados quando saíam. Outras vezes, 
ele e um parceiro assaltavam as festas, enfileirando todo mundo e ali-
viando as pessoas de suas carteiras, relógios e outros valores. Toda ação 
de rua feita por Calabrese era bem planejada, e ele tomava o cuidado de 
atacar em bairros fora do Patch. Sendo um assaltante calculista, sua regra 
número um era simples: nunca roubar em nenhum dos bairros italianos 

– especialmente onde viviam os chefões.
Entre um roubo em casamento e um assalto a posto de gasolina, aos 

24 anos ele se casou com minha mãe, Dolores Hanley, um moça america-
na de origem irlandesa. Em 960, com um bebê a caminho – eu –, meu pai 
mudou sua nova família para um pequeno apartamento de dois quartos, 
entre as avenidas Grand e Menard, na zona oeste de Chicago. Depois de 
perder seu emprego como motorista de caminhão de laticínios, meu avô 
materno veio em salvação do casal. Ele tinha laços com a notória gangue 
O’Donnell, da máfia irlandesa. Por meio de suas conexões irlandesas na 
prefeitura, conseguiu um emprego para o genro. Meu pai também fazia 
um bico com seu novo cunhado, Edward Hanley, no Hanley’s, um bar de 
Chicago localizado na esquina da Laramie com a Madison, de proprie-
dade do sogro. Na época, tio Ed era um promissor funcionário sindical. 
Mais tarde, tornou-se um dos mais poderosos chefes sindicais do país, 
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presidente da Hereui, a Confederação Internacional dos Empregados em 
Hotéis e Restaurantes, com 350 mil membros.

Meu pai teve seu primeiro emprego “fantasma” na prefeitura de Chica-
go como membro da Unidade 50 de Operadores de Equipamentos Pesados. 
Ele se apresentava para o trabalho como “engenheiro de operações”, vin-
culado ao Departamento de Esgotos. Chegava no serviço de calça e camisa 
social para pegar seu cheque. Como “fantasma”, precisava descontá-lo ime-
diatamente e devolver uma participação para o corrupto do sindicato que 
lhe arranjara o trabalho.

Ao deixar o apartamento na Grand com Menard, se mudou comigo 
e minha mãe mais para oeste, para a casa de sua recém-falecida avó na 
West Grand, perto da avenida Natchez, onde seu pai converteu o porão 
inacabado numa toca e o sótão em dois dormitórios adicionais. No come-
ço dos anos 60, minha mãe e meu pai dividiram a casa e o espaço refor-
mado com meus avós e o restante dos irmãos Calabrese.

Entre 96 e 964, meu pai trabalhou como ladrão e arrombador. De- 
pois de juntar mais de 0 mil dólares, investiu o dinheiro na região de 
Chinatown e da rua 26, concedendo empréstimos para clientes deses-
perados a taxas altíssimas – os chamados juice loans, ou “empréstimos 
suculentos”. Fornecendo a clientes que não conseguiam crédito com seus 
bancos locais, mas necessitavam de dinheiro com urgência e sem ter de 
responder a nenhuma pergunta, em pouco tempo ele montou um prós-
pero negócio. A clientela imediata do meu pai incluía os jogadores da 
vizinhança, muitos dos quais estavam lisos e desesperados.

Como um tubarão independente dos empréstimos, o negócio Cala-
brese cresceu rapidamente na área de Chinatown e da rua 26. Isso foi 
antes de os Estados Unidos serem inundados de dinheiro fácil de finan-
ciadoras de cartões de crédito legítimos. Antes de Mastercard e Visa, a 
agiotagem era exclusiva do crime organizado. Hoje em dia os bancos 
praticamente assumiram o negócio.

Os juice loans funcionam da seguinte maneira: um emprestador, como 
meu pai, especifica uma porcentagem do valor que o cliente toma empres-
tado. Dependendo do grau de influência do jogador ou do negociante, ele 
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pode pagar algo em torno de 2,5% a 5% por semana, taxa também conhe-
cida como “pontos”. Tal empréstimo é um empreendimento altamente 
lucrativo. Se alguém toma emprestados 0 mil dólares a três “pontos”, 
está agora comprometido a pagar 3%, ou trezentos dólares, por semana. 
Esse rendimento é chamado de “vig” – uma abreviatura da gíria iídiche 
vigorish, que significa “ganho”, “renda”, “comissão” –, ou, no jargão de 
agiotas como meu pai, de “ juice”, o “suco”. Além disso, quem tomou o 
empréstimo ainda deve o principal da dívida original. Por exemplo, se o 
cliente pagou a Frank Calabrese trezentos dólares por semana durante 
vinte semanas, temos aí 6 mil dólares em “suco”. Mas o cliente ainda 
deve os 0 mil dólares do montante original. Se ele tem sorte o bastante 
para abater 5 mil dólares da dívida (além dos trezentos dólares relativos 
ao “suco” daquela semana), ainda fica devendo 5 mil dólares, mas sua cota 
fica reduzida a 50 dólares por semana.

Tais empréstimos tornaram-se um grande negócio para a máfia, que 
atendia tanto a clientes da classe operária quanto a colarinhos-brancos. 
Um emprestador de rua, se fosse esperto e oportunista, veria-se capaz de, 
aos poucos, juntar uma boa fortuna nessa atividade, e o negócio do meu 
pai floresceu sem entraves por parte da Organização. Mas isso em breve 
iria mudar.

No início de 964, meu pai chamou a atenção dos chefões da máfia 
de Chicago quando foi “intimado” por Angelo “the Hook” [Gancho] 
LaPietra, um influente e temido subchefe, dono de sua própria e exten-
siva operação de empréstimos na área de Chinatown/Bridgeport. La- 
Pietra ganhou seu apelido pela forma com que assassinava suas víti-
mas. Se alguém não podia pagar o que devia ou se era suspeito de ser 
dedo-duro, “Ang” fazia seu pessoal pendurar a vítima num gancho de 
açougue e torturá-la com um ferro de marcar gado ou um maçarico. 
Quando o legista determinava a causa da morte, a maioria das vezes era 
asfixia por causa dos próprios gritos. No começo da década de 60, LaPie-
tra e Jackie “the Lackey” Cerone foram ouvidos nas escutas secretas 
do FBI, vangloriando-se de como tinham pendurado num gancho um 

“cobrador” concorrente de mais de 50 quilos, William “Action” Jackson. 


