
Las Vegas: Cidade Cassino, 
Cidade Alegre, Cidade Luz (II)

Por: Fernando Tourinho Neto (juiz federal aposentado do TRF1)

Antigamente, o centro da cidade de Las Vegas era a Freemont Street. Não se pode 
deixar de vê-lo. A rua Fremont Street Experience, principalmente, à noite, onde se 
encontram moças de programas, moças lindas, com shorts curtinhos, curtinhos, dei-
xando ver a “polpinha” da bunda, com os seios desnudos. Deslumbrante. Quem gosta 
de outros prazeres, tem os gays, usando fio dental. A rua é coberta, parecendo que o 
céu baixou, de quinze em quinze minutos há um show de luz.

Vegas, Cidade do Pecado? Nem tanto, mas que existem muitos pecadilhos, existem.  
É uma tentação, valha-me meu Deus. Vegas é conhecida como Capital Mundial do En-
tretenimento. Diversão é que não falta. Há muitos espetáculos, bons espetáculos, como 
o Cirque du Soleil. Parques temáticos. 

No Stratosphere Tower, com quatro brinquedos radicais (Insanitym, X-Screasm e 
Sky Jump) porretas. Fui em um, o Big Shot. 
A gente senta, é amarrado, cadeira presa a 
um poste e é dado um grande tiro para as 
alturas, tiro de 80 km por hora, depois desce 
“picado”. Haja adrenalina, p q p. Os outros 
três não foram permitidos por causa da ven-
tania. Agora tinha um, Insanitym, que achei 
o mais brabo, que, mesmo sem ventania, iria 
pensar três vezes. É uma garra, que aos pou-
cos vai abrindo e girando, fazendo com que 
a gente fique de barriga para o chão, a uma 
altura de 350 metros. Já pensou?   

Não só cassinos existem, há lojas, como 
o Boulevard Mall, Las Vegs Outlet Center, o Walmart Supercenter, Via Bellagio Shops.

Uma cidade bela e excêntrica. Casamentos são realizados nas ruas. Casamentos 
rápidos e divórcios mais rápidos ainda, sem qualquer burocracia, que é coisa para país 
atrasado. Casamentos nas ruas e nos belos hotéis, mas há várias capelas. Uma bonita 
é Capela de Las Vegas. Um meio de transporte popular é a limusine, um carrão preto de 
não sei quantas portas. Tem os utilitários modelo desportivo, os SUV, enormes, dizem, 
não vi, que tem até banheira quente e discoteca. Ah Vegas!!!

O Grand Canyon (Patrimônio da Unesco). O Grand Canyon West (foto) fica a mais 
ou menos 200 km de Las Vegas. É um vale profundo, um desfiladeiro, devendo ter mais 
de 1.500 metros de altura, só pedra se vê e, de longe, o Rio Colorado, mas é maravi-
lhoso. É aí que se encontra o Skywalk, uma passarela de vidro suspensa, que lhe dá a 
sensação de estar em cima do Canyon. Para o americano ganhar mais dólar, você não 
pode tirar fotografias, ele tira e lhe vende. Os americanos ganham dinheiro em tudo. Até 
das pedras, eles tiram leite. Ah povo!!!

Bem, terminando: “o que acontece em Vegas, em Vegas fica”. Os excessos, as lou-
curas cometidas, e que são permitidas, devem ficar na cidade, quando dela se despede.
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Aniversariantes
Hoje: Andréa Rebouças (Bom Jesus da 
Lapa), Márcia Rodrigues (SECAD), Sílvia 
Maria Azevedo (18ª Vara), Fabiana Lima 
e Juliana Rosa (ambas do NUCAF).Ama-
nhã: Vania Clavel (NUCRE), Elizabete 
Ramos (6ª Vara), Alexandro Pires (Fei-
ra de Santana). Domingo: Lina Barreto 
(20ª Vara), Adroaldo Fonseca (NUASG), 
Patrícia Viana (Barreiras), Allan Miran-
da (Guanambi), Tatiane Silva dos Santos 
(NUCJU), Ivan Pires Lana Suzart e Ana 
Cláudia Seixas (os três da Turma Recur-
sal), Segunda-feira: Katy Carolina Xavier 
(Juazeiro), Herison do Nascimento (20ª 
Vara), João Nunes (Barreiras), Thaís Al-
ves (Irecê) e Fátima Vilhena (Contrate). 
Terça-feira: Patrícia Farias (18ª Vara). 
Quarta-feira: Emerson de Aguiar Sou-
za (Paulo Afonso), Waldner Maribondo 
(Juazeiro), Carolina Pedreira (16ª Vara), 
Osvaldo Ferreira Neto (NUCJU), Andrea 
Mara Magalhães (11ª Vara) e Antonio 
Carlos Figueiredo (CEF). Quinta-feira: 
Djalma Alves de Santana (5ª Vara), Mau-
rício Araújo (Alagoinhas), Felipe Carvalho 
(Paulo Afonso), Girlene Sousa (Feira de 
Santana), Laura Freire (23ª Vara), Lívia 
Moreira (16ª Vara), Adelvina Oliveira de 
Jesus (NUCJU), Gabriel Farias (NUCOD) e 
Nataly Gonçalves (19ª Vara).Parabéns!!!

Próximo Destino

Subseção Judiciária de Paulo Afonso recebe 
da CHESF escritura de doação de terreno 

para construção da sua sede própria 

O Subseção Judiciária de Paulo Afonso 
abrigou, no dia 11/6, solenidade de entre-
ga formal pela CHESF da escritura pública 
de doação definitiva do terreno para cons-
trução da sede própria daquela Subseção.

Ao evento, esteve presente o diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia, juiz fe-
deral Iran Esmeraldo Leite e o diretor da 
SECAD, Diego Nascimento. Também com-
pareceram à solenidade inúmeras autorida-
des locais e regionais como os represen-
tantes da 1ª Companhia de Infantaria do 
Exército,  Gerência-Geral local da CEF, Pre-
feitura Municipal, Administração Regional 
da CHESF, Ministério Público da Bahia em 
Paulo Afonso e Seccional da OAB.

O juiz federal da Subseção de Paulo 
Afonso, João Paulo Pirôpo de Abreu, afir-
mou que o momento se revestia de rele-
vância ímpar, por configurar mais uma con-
quista relevante para a Justiça Federal em 
Paulo Afonso e para todos os que, direta 
ou indiretamente, dependem dos serviços 
jurisdicionais e cartorários prestados pela 
Subseção.

Destacou o magistrado 
que “todas as relevantes 
conquistas e iniciativas 
bem sucedidas alcança-
das, desde a sua entrada 
em exercício como juiz fe-
deral diretor da Subseção, 
em 27/01/2014, traduzem, 
em parte, o êxito no traça-
mento de parcerias institu-
cionais estratégicas, e, em 
outra parte, o compromisso 
e a qualidade da equipe de 

servidores, sem deixar de sobrelevar o in-
dispensável consistente apoio por parte 
da DIREF.”

Em seu pronunciamento, o diretor do 
Foro, juiz federal Iran Esmeraldo Leite, 
compartilhou do clima de entusiasmo rei-
nante. Disse o juiz: “A Justiça Federal, em 
seu âmbito institucional, celebra e feste-
ja a existência de exemplos de iniciativa 
e empreendedorismo como as demonstra-
das pelo Dr. João Paulo Pirôpo de Abreu.” 

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Prosseguindo no seu discurso, o dire-
tor do Foro asseverou a preocupação da 
DIREF quanto à necessidade de reconhe-
cimento e valorização dos servidores do 
Poder Judiciário Federal, notadamente 
quanto à remuneração  adequada, vez 
que o retardo na aprovação do reajuste 
da categoria acarreta profundas consequ-
ências para um conjunto de serviços que 
é, habitualmente, prestado com compro-
misso, dedicação e excelência. 

O diretor do Foro entende que esta é uma 
causa não só dos servidores, mas de toda a 
comunidade jurídica imbuída do sentimento 
de aprimoramento incessante do Poder Ju-
diciário Federal e, desse modo crê que tal 
preocupação deve ser de interesse dos advo-
gados, que desejam um melhor serviço para 
seus  representados; dos magistrados, que 
esperam contar com os melhores assesso-
res; bem como dos jurisdicionados. 

Aposentadoria 
compulsória aos 75

A Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado aprovou em 17/6 o aumento da 
idade para aposentadoria compulsória para 
todos os funcionários públicos. Com isso, 
os servidores terão que se aposentar aos 
75 anos, e não mais aos 70. O autor do 
projeto de lei é o senador José Serra.

A medida estende aos trabalhadores 
da Administração Pública os efeitos que 
a Emenda da Bengala (EC 88/2015), que 
havia mudado para 75 anos a aposen-
tadoria compulsória de ministros do tri-
bunais superiores. A emenda aprovada 
também estende os efeitos da PEC aos 
membros dos tribunais e conselhos de 
contas, do Poder Judiciário e do Minis-
tério Público.

O projeto segue agora em regime de 
urgência para o plenário do Senado. Caso 
seja aprovado, ele deve representar eco-
nomia para a Administração Pública, que 
precisará repor com menos frequência as 
vagas no funcionalismo abertas pela apo-
sentadoria de seus quadros. Além disso, 
deve diminuir o déficit da Previdência do 
funcionalismo público, uma vez que os ser-
vidores vão se aposentar mais tarde.

Expedientes suspensos 
nos dias 22 e 23/6

A Presidência do TRF1, atendendo 
solicitação da DIREF em atenção a pedi-
do da ASSERJUF, que encaminhou  atos 
normativos municipal, estadual e de outros 
órgão públicos que decretam suspensão e/
ou ponto facultativo nos dias 22 e 23/6, e 
diante das manifestações da COGER, de-
terminou a expedição de Portaria suspen-
dendo os expedientes e prazos processuais 
na Seção Judiciária da Bahia e suas Sub-
seções, nos dias 22 e 23/6, em razão dos 
festejos juninos, mantendo a apreciação de 
ações, procedimentos e medidas urgentes 
que visem a evitar perecimento de direito. 
Haverá compensação do expediente a ser 
informada pela DIREF em até 30 dias.


