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BELÉM, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2016

 corpo do cantor Cauby Pei-
xoto foi enterrado na tarde 
de ontem no Cemitério de 

Congonhas, na Zona Sul de São 
Paulo. O artista, de 85 anos, es-
tava internado devido a uma 
pneumonia desde o dia 9 de 
maio, no Hospital Sancta Mag-
giore, em São Paulo. Ele morreu 
às 23h50 de anteontem.

Amigos e parentes cantaram 
“Conceição” durante o sepulta-
mento. Horas antes, o corpo do 
cantor foi velado na Assembleia 
Legislativa de São Paulo. Fãs e 
artistas foram se despedir na ma-
nhã e na tarde de ontem.

O cantor Roberto Leal lembrou 
do amigo. “O mundo é para uma 
evolução e eu tenho certeza que 

agora nós vamos degustar todas 
as coisas do Cauby e, de repente, 
nós vamos conhecê-lo melhor 
agora do que quando ele estava 
entre nós, porque agora nós não 
temos ele na televisão. Nós temos 
que ter ele no coração.” Segundo 
ele, a voz do cantor “vai � car sem-
pre nos nossos corações”.

A cantora Angela Maria, uma 
das maiores amigas e parceiras de 
Cauby, chegou abatida ao velório 
do cantor. “Eu não esperava que 
ele fosse tão cedo. Perdi não só 
um amigo, mas um irmão”, a� r-
mou a cantora, lembrando dos 67 
anos de amizade e de palco. “Ele 
era mais alegre no palco do que 
fora dele”, disse. 

Dono de uma voz marcan-

te – famosa em sucessos como 
“Conceição” e “Bastidores” –, e 
conhecido ainda pelo � gurino ex-
travagante, Cauby Peixoto foi um 
dos cantores mais populares da 
música brasileira. Ao longo de 
uma carreira de seis décadas, gra-
vou mais de 40 discos. 

Neste ano, o cantor estava em 
turnê pelo Brasil com a canto-
ra Angela Maria e se apresentou 
ao lado dela no dia 3 de maio, no 
� eatro Municipal do Rio de Ja-
neiro.  A turnê comemorava os 
60 anos da carreira de cada um 
dos artistas. No repertório es-
tavam sucessos como “Vida da 
bailarina”, “Cinderela”, “Gente 
humilde”, “Bastidores”, “Babalu” 
e “Conceição”.

MORRE O CANTOR CAUBY PEIXOTO 
ARTISTA ESTAVA INTERNADO DEVIDO A UMA PNEUMONIA. PARENTES E AMIGOS CANTARAM “CONCEIÇÃO” NO SEPULTAMENTO.

O

 Cauby morreu aos 85 anos. Cantor gravou mais de 40 discos.

D
O

M
IN

G
O

  G
O

D
IN

H
O

/D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Edital de 1º Leilão Público nº 1026/2016/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital.  O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, 
do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no 
período de 18/05/2016 até 03/06/2016 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em 
no Estado do PARÁ, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BE localizada 
à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA e no escritório 
do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia BR 316, km 18, nº 20, Bairro Almir Gabriel, 
Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do dia 18/05/2016 no endereço 
eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis à venda, concorrências e 
leilões ou no endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/Simov/índex.asp  Os interessados que 

da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.  O Leilão realizar-se-á no dia 
03/06/2016, às 09:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA localizado à Av. Governador 
José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados ou 
seus procuradores que comparecerem no ato. 

AVISO DE VENDA

Ministério da 
Fazenda


