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Recibo de Venda de Auto
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. à quantia de Cr$

em pagamento do automovel abaixo descrito no estado em que se encontra
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e conforme foi examinaco pelo,

Marca ......-MNeroBerna.... Motor N.o 180921109599-486 =-
N.o do Chassis105010109.50827. Tipo.....! -._!
N.o de Cilindros -=6-

.
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1 É CONTRATO PDE locação DER SERVIÇOS

Pelo presente Contrato, de um lado, Marcio Paulette

Produções Artísticas Ltda., sita à Av, Brigadeiro Luiz Antonio,no/

890, sobreloja, nesta Capital, representada por seu Cerente Adnio

nistrativo Margio Paulette, ora denominado CONTRATANTE, e , de ou-

tro lado, Guilherme Araujo Produções ArtÍsticas - CAPA - , sita à

ria Sete de Abril, 79, sala 205, nesta Capital, nóste ato represon

tada por seu diretor Guilherme Araujo, ora denominada CONTRATADAÇ/

tôm entre sf justos e contratados o seguinte :

1 - A CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATAN.

TB, com absoluta exclusividade em televisão, em São Paulo, o Can-/

- tor Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, em arte Caetano Veloso, po

lo prazo de 100 (cem) dias, iniciando-se o compromisso 9 21 de cn

tubro de 1968 e terminando em 31 de Janeiro de 1969 ; .

A 2 - O Cantor fornecido pela CONTRATADA, atuará em /

; um programa semanal próprio e em mais uma audição mensal, no total

% &e cinco audições mensais, em local, dia e hora designados pelo /.
o

o

de
43
.
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CONTRATANTE ;

  N 3 - 0 Cantor, fornecido pela CONTRATADA, deverá res

peitar os horários de ensáios e programas designados pelo CONIRA/

TANTE ;  
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lh - O Cantor, fornecido pela CONTRATADA, deverá res

peitar os regulamentos internás das emprésas em que vi prestar /

seus serviços profissionais por designação do CONTRATANTE %
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5 - O CONTRATANTE poderá gravar os progamas do Cano

tor fornecido pela CONTRATADA, por qualquer reio mecânico, podendo

depois usar as gravações para propaganda, assim como tambéà,'o RO-

me e fotos do Cantor fornecido pela CONTRATADA ;
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6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de vender in

& gressos nos programas em que o Cantor, fornecido pela CONTRATADA,;/

AXXF tomar parte, sem que a mesma faça 355 a quaisquer outras vantagens

|M financeiras ;

 

| | a k
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XRÁX. E E 7 =- O CONTRATANTE fica autorizado a descontar, da /

R remunoração da CONTRATADA, prejuizos eventuais causados pela ausep

eia ou atrazos do Cantor por ela fornecido, em ensaios ou programas 1

h e S&FUO e
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. (CONT,) a que estava designado a participar sal
ve por motivo de fôrça haior, devidamente comprovado;

8 - A CONTRATADA não poderá fornecer os serviços /
profissionais do Cantor Caetano Veloso para nenhuma emissora de te
levisão em São Paulo, sem expresso consentimento escrito do CONTRA
TANTE, ainda quando se trate de espetáculos beneficentes %

9 - O presente Contrato anula qualquer outro porven
tura existente assinado pela CONTRATADA, fornecendo o Cantor Caetga
ne Vhloso para qualquer outra emissora de televisão em São Paulo ;

210 - O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA, pelo /
fornecimento do Cantor citado na eláusula um, a importância mensal
de NCr$ 27,000,00 ( vinte e sete mil cruzeiros novos ), que serão
pagos até o dia 6 (seis) de cada mês seguinte ao vencido ;

11 -. Todos os encargos trabalhistas ( INPS, férias ,/
13o salário e Fundo Garantia) e impóste de renda Gecorrentes dêste
Contrato, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA (.Cuilher
me Araujo Produções Artísticas ) 3

12 - No pagamento da importância fixada na eláusula/
dez, está inclusa a cessão de Direitos de Autor, que o Cantor for-
necido pela CONTRATADA faz ao CONTRATANTE , que poderá, independen-
te de outros pagamentos, fazer gravar, por qualquer meio têeníeo,/
inclusive vídeº-tape, OS programas em que o Cantor partigipar em /
São Paulo, exibindosos por emissoras de televisão, ou cedendo a /
terceiros os direitos de exibição, para todo o Brasil 3
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13 - Os casos omissos nôêste Contrato, serão resolvi-
dos de acórdo com a LegislaçãoTrabalhista em vigôr ;pe
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14 - Para dirimir as questões oriundas dêste Contra.
to, elegem as partes o Fôro da Capital de São Paulo ;

15 - Se, dez dias antes da data do término dêste Con
trato, nenhum dos interessados ecientificar a outra parte de que /
não deseja renovar o presente, ficará êsteIContrato automaticimen-
te prorrogado por igual prazo e nas mesmas condições ;

 

| B, por estarem assim justos e eontrataâos, assj[XI ham o presente instrumento em 6 (seis) vias, de igual teôr, que /MP

- aa Lusa $ e Segue .-
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(Cont.) que serão registrados em Cartóriode RÍ '

tulos e Documentos, na Delegacia Regional do Trabalho e no Sindiea

, to dos Radialistas . do Estado de São Paulo, para que produza todes

os efeitos da lei , 2

São Paulo, 15 de OGCutubro da 1968
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DEPARTAMENTO DO IMPÓSTO DE RENDA º
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rONSLEGACIA REGIONAL NO ESTADO DA GUANABARA

EXERCÍCIO DE 1968

 

PISICA
 

 No

-

2

A5 f" P.. 4Certifico que o(s) SG) _ (> ;

..........JÁ..f.?
Entregou(aram) a declaraçaode sua renda quºereccbmo número o
para posterior exame, lançamento e pagamento do impôsto do exercício
de 1968 nos (têrmos da legislação em vigor

7a Q A (,; 5 1%5%
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INFORME DE RENDIMENTOS (IMPOSTO DE RENDA)
Exercício - Ano .19967----.! ÇECRLT Dªt) .....30...de... 3.968
Presado(s) Snr(s) -" L

. - Caetano Emanuel Viana Teles Veloso DM

 

te A odiencia ao regulamento em vigor, pres-

...........AY+...S.aQ...JJu1âa(_,- 20...prt» ei) (amos) à Diretoria do Impôsto sôbre a

6Baila APaulo Renda a(s) informação) (ões) abaixo.

| ESTADO CIDADE '

RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS DURANTE O EXERCÍCIO ACIMA

 
 

Cr$:Salários - Ordenados - Gratificações, etc.

 
 

 

  

 

Cr$

Comissões e Corretagens ...... Cr$

Aluguéis ._.. ...a. Cr$r..bicos:

Lucros e Dividendos ... Cr$ 

Shows...artísticos N cr$

N Cr._20.

Lembr(o) (amos) à V(v) S(s) que, aos rendimentos acima, deve(m) juntar os recebidos de outras fontes, informan-

do à Diretoria do Impôsto de Renda, através sua declaração individual, cujo prazo termina em 30 de Abril.

 ..

 

W . ...... AraujoProduções.
FIRMA INMFOXRMARORA ATENCIOSAS SAUDAÇOES

e .....Bua7.040Abril,79-22205.N . !
ENDEREÇO «

3 S.Paulo S.Paulo  ESTADO CIDADE
a Papelaria FISCO Ltda. - Quirino de Andrade, 235 - Tel. 37-2850
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NOMA DO INFORMANTR --

| Cuetano nanusl Viana Tele
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    ENDEREÇO

í Av., São Iamiz, 43 -- 200,end:; wmªªº: S
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RRLAÇÃO DOS RBNDIMBENTOS PAGOS OU GRRDITADOS NO ANO DB Nº?

   
 

* NOME ER ENDBRAÇO DO BENEFICIÁRIO R E N D I M E N T O S

DE ASSALARIADOS [PET Perie---eos

" » IMPÓSTORENDIMENTOS DIVERSOS |___ ] ! NATUREZA IMPORTANCIA sscommapo
 

Imobllária Duartina Ltda. !
NAM a

Pr, da República, 162 -11o locação

 

 

     

 ....................................................

4 Ca si / m
Sita; k d. é. 1Pa

ASSINATURA DO INFORMANTE 
 

 
 |.G.R.M.

-

Sãe Paulo . C.G.C. 61.379
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COMPROVANTE DE IMPÓSTO DE RENDA DESCONTADO NA FONTE 2

Ilmo. Sr.

CARTANO_EMANOBTLVIANATEIFSVBLOSOo___...

RREOiado ces ressedede lages Jemecpardee ei seios cesse eia iodoielel e
A?»

São Paulo/ gressoEedoceeiaagomaaepesienes, ªb
<-- 0%

*. >

Comunicamos a V. S.a que, sôbre a quantia doCr$-870,T-A.E ..

que lhe 1322521332? no... nês.... dese : .... de 

a título de direitos autorais

retivemos a importância de NCr$.-49,66 ...... (Sessenta..e..nove 

Novos .e..sessenta e. ESRe,20X4X) correspondente 31 

do rendimento para recolhimento 20s cofres públicos, em nome de V. S.a,
 

Impôsto de Renda descontado na fonte.

 

 

 

São Paulo,"7de_... aio ..Leersede 196.8 ..... ao
/

  

 

Pap. São Miguel - Mod. 176

Tels.: 83-6541 e 92-3426 "

 



  

N$.2Ro-C33- 36,05, F 33P
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RÁDIO

_
_
_

RECOL ._-- B ! .

ivy,Miruna, 713 . 62o Paulo - Capital

 

aEc.IPO

IMPOZLTO D;: REIDA RETIDO NA PONTE .. c/ _200, %

Recebemos de , or ini,idoodO BORF -paar !  
+ & 15 FA nn aa * ÁÉv eo AF 4 e m a DRcesidênto à AV .Copacabana, 3560 - r/Ó /ao

Ciâ: de FANDLIRO - GB 7

1 importêncio. supre de NCr$ 3C> lí 75ªªªª 5
ea

        e9 mesas seensnr-

/novos) //

referente no Impôsto de Renda ns .Fonte, nosterras dàLei no H4%ISA,_
20), +rogulamenteda pelo Decreto no 51.900 (Art. 98 inciso

recolher & Repartição competente de scôórdo com a regu

pr  

IFO, a
ILATUREZA DE m.,NIDIrENTOº Prêmio - NCOR,VLII1,250,20 - Feverei

ª s/ NCr$ 92 ,000,00 NCr$ 200,00

1 s/ NEr* __ NCr$ 10

SÃo Puulo,20 de " fevereiro

fªz;/mw
ISENTO DE SÉLOS 2122 Hiroshi.

 
 |
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DEPARTAMENTO DO IMP

 

   

  
 

  

  
 

   
 

  

 

  
  

         

 

E 14i os
1 g A

ENDLAÉCO....31MP.dcAbril,79 2land....sala...2a»......................... f É 4
Procurador [:| pessoa física I_J pessoa [urídica IE sociedade de capital aberto |___, filial de pessoofwr djgozt É [)

ENDERBRÇO DA MATRIZeinaaaieeeseio+04 2 "-O

INFORMAÇOES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO ª &

ile--... Cód... 3 p

2 fato que deu origem ao .. _DhOWS .ªrtiStª-ººs....... Bars33/.T..12968 É

1 BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO?,,,......... Valor originªlcdê Rendimento %;:Ítgizfgsnfºº Rendimen'ªocàeolusmdo ª

b Domiciliado no estrangeiro? ,...... Con- £

: trato registrado no Banco Central? ...... 97ºoooººo S

$ 19 d 8 $ 2 7
No e data .a... oo dedeiaf....Julie IMPOSTO - taxa ......Jo NCr$...2.e7.6.Q;.Q.Q......... Ex a

A Sa Cu  Grga6. Arreosdãa Pagamento fora do prazo: Z=
-o, Outono pescaria o) treta dedão <a CORREÇÃO MONETÁRIA: .. 2 3
RANÇGO..ULTJLMMBIAO.ARABL... <TEºww-30JS;/+A MORA DE 1% a. m.........% a sa
delévêeesiv P de ee sees sees eses eve ses sra resse ses MULTA IDE ............% I ã CQ

............................... res ra resse erase sena ess é 1 $ ho
j virava Praia eee ca Raia ec ss a 3

. TOTAL A PAGAR NGs7.260,00...... |E ºf] -
." -DATA B ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR -- Zz 21,

,' sw4.9»8

f Carimbo do Servidor n RBR ação....)Waste eee
IMPORTANTE: O PREENCHIMENTO DESTA GUM É DE lhTMhA RESKPOYSAUIDADE DA XRONTE PAGADORA, QUE ANO FA-

«A ZE-LO DEVERÁ ATENTAR PARA ESTABELECIDO NO ART, "ANDA LEI N.o 4.357/64 (CRIME
! DE APROPRIAÇÃO INDEBITA) E NO ART, 1,9 DA LEI N,o (_.Yãº/Gã [ª E DINSONEGAÇÃO FISCAL)

* --- 22

  



 

 

  



NYOWÚ w ª; ??. 3,1% é &, ê,!»

t dese
A

(pu

! %% ?raujo prodúções artísticas

  

 

  
 

 

g Iguilherme

D B C LM RAGÇ Ro

Declarames nesta data que e Sr. Caetane Velese recebeu a iúpeg

tância de N?! 97.000,00 ( Neverta e sete mil cruzeires neves) ne dia

30 de Aulhe de 1968 referente ae pagamento de 1o , 2o e 3o pagamente

de centrate da TV Glebe e participações em pregramas da mesa TV,

Declarames eutressim quee Impestefetido na Fonte foi recolhido

ne dia 23 de Julhe de mesme ane seb a Guia no 848 - Bance Ultra Ma-

rine Brasileire SA - Agência Conselheire Crispiniane.

Valer de recelhimente ................ M?$ 7.760,00

Sãe Payle, 15 de Janeire de 1969.

pp. GUILEERME ARAUJO - GAPA

 

OBS., Os comprevantes cerrespondentes ae recebimente da impºrtância

acima encontram-se na fente pagadera.

2 aut Avª) ;

rua 7 de abril 79 2o andar conj 205 fone 360534 são paulo

 



NS. ?20-CSS. 56 01, 9914

GIA DE RECOLHIMENTO DO /

fiMPÓSTO RETIDO NA CONTE -

INSCR. c. c. e 61.,972,031
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MINISTÉRIO DA FAZENDA ªee
DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE
RIOnee EXERCÍCIO 19____,6__,,,,,,, INSCRIÇA
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-- INFORMAÇOES SOBRE A FONTE ra - ª
e .NOMEGAPA CUIMA,ARAUJO PROD, aRTiSTicAsawªy.-Q________WW) 3

.Rua 7 de Abril , 79____ª.Q S/205 ---34b1 U Pei "ProcuradorD pessoa físicaD pessoa jurídicaª socledadc dt codtol dbutoE, filo!dcipes a ;undlca?_____________________ É

[JDERECO Semisans e cre ee dae xs celvesPo*eiitiro ee eee .-. ... ... .. ..... ... $

INFORMAÇÓES SÓBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO ) É
| sta:

...

Prosramações Artisticas less..I. |

|

E

- R $Fato que deu origem ao rendimento....)shOWSArtlSLlÇOS...............................................Damão/S/O8.......... 3
E

BENEFÍCIÁRIO IDENTIFICADO?iii.... VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO

|

COEFICIENTE DE RENDIMENTO REAJUSTADO 74
N Cr$ REAJUSTAMENTO N Cr$ EDomiciliado no estrangeiro ?._

e
registrado no Banco Central?, 359 000 OO l ;

E
IMPOSTO - texá . idos_ô......% NCrSZmSOOaLQO....... Í.................................................. Pagamento: fora do3 5 El

AGENCIA BANCÁRIA OU ÓRGÃO ARRECADADOR 7 CORREÇÃO MONETÁRIA:

©

.. NCr$... $

BANCO. ULTRAMARTINO $ MORA OE TB do eee %

/

NGS EM
BRASILEIRO S/A, e: |

|

MULTA D senao..% NCS 3
........................................................... M 4 Aeap NC x º

r VSTO TOTAL A PAGAR

__

NGS a A O
[ DATA E ASSINATURA DA FONTE Ou PRO;LJRADOR g i

* Sao Paulo 25 Setembro 1965 | $
L a | 4 ' f) ! 1 Ra Corimbo do Servidor - Gf aum.ªmv Aeaaaesaeas |L     
PARA O ESTABELECIDO NO ART. 11 LETRA «A*, DA LEI N.o 4.357/64 (CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA) E NO ART. 1.o DA Lei No 4.799/65 (CRIMEDE SONEGAÇÃO FISCAL).

"___

( PÉTANTE O PREENCHIMENTO DESTA GUIA £ DE INTEIRAE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA, QUE AO FAZE-LO DEVERA ATENTAR



niindoiooiiioooooeiiii

iii

iaioa-aoo-,om-eafdadosOMM

NSR5 ess. 3ó.o) R

  



 

a
m

*
NT 200.635, 36.0), P 296

     2eam 1"|
guilherme araujo produções artísticas

D R OC L A R A C RA o

Declarames nessa data que e Sr. Caetane Velese recebeu a impef

tância de M$ 35.000,00 ( trinta e cince mil cruzeires neves) ne dia

29 de Agâsto de 1968, referente ae pagamente de centrate da TV Gle-

. be e a participações em pregramas desta mesma Emissera.

Declarames eutressim que e Imposte Retido na Fente foi rec 1h%

de no dia 26 de Setembre d mesme ane seb a Guia no 568 - Bance Vltra

marine SA

Valer de recelhimente .............. M$ 2.800,00

Sãe Paule, 15 de jneire de 1969

_Abltida ele AloLop d.!

P. GUILHERME ARAUJO - GAPA

OBS., Os decumentes comprevantes de recebimente acima encontram-se

nas fentes pagadoras.

rua 7 de abril 79 2o andar conj 205 fone 360534 são paulo
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Complemento da Guia recolhida em: 2/12/68, protocolo

   

    

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

  
   

 
  

 

ê&'Úã MINISTÉRIO DA FAZENDA 4
(P DEPARTAMENTO DO IMPÓSTO DE RENDA Ç ( nª DEB&WÃENTBDO IMPÓSTO RETIDO NA FONTE ã;

. Reese EXERCÍCIO 19 QB Inscrição LR. ......" 3
mommçõrs SÓBRBA F 2

NOME CAFA-GUIL ! [13] W:

ENDEREÇO Rua, El

Procurador O] pessoa física [] pessoa jurídica 7] sociedade de capital aberto [_] filial de pessoa jurídica?"_. ã-

DA MATRIZ -Omidaoaaatos, 3

temo, common 2 INFORMAÇOES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO E

ESPÉCIE Código...Bl...... 3

Pato qoe deu orlgem do rendimento.... SROY_Artisticos Data 30/10/68 ê
O

BENEFICIÁRIO IDENTÍFICADO? ___...... Domi- Amptua0 ina, ªíªªiªí'gm ºª"'ª %

ciliado no estrangeiro? Contrato rogis- E

trado no Banco Central? Número e data a
I MP O S T O - taxa ............0/0 MANGO _! -...... ......eese secao o

Oo iii OradaIRENE-, | Posumento tora do invada if "é

CORREÇÃO MONETÁRIA ........ Nem._.... 2

MORA DE 19, a. mo....3Alo Osesopas &

___________ PT MULTA DE...2MA 100. S Nag.....229200809 5
visto É NOÉaao, a

. JOTA A PAGAR. 4... ia Nm!......32,80... É 2
DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR É :

3 S São Lanlo,..6..de Janeiro. dle..1.969 3

a & Carimbo do Servidor é "Ef C xªu lªdº,) she
   
 

   
 
118-8100 - FRANCAL - S. J. do Rio Prêto
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A

  



/ A)

/ 5/15
4 N

45%

(0a,4

 

  

 



   
  

  

BRA

n7.2?00.035. Só. o), .29

MINISTÉRIO D EA ZL NDA 

 

  

  

 

  

 

eZulh-imemu do Impósto Retido na Fonte
   

  

   

 

    
 

   

 

 
  

 

   

 

  

 

    
   

 

 

       

DEPARTAMENTO DG A?!

à Nú... Exercício 1990... Inscrição I. R. K PA &.Inªcna-loC., G. C6l972881/1
--- S0ObrE a rOKXTE PBÃG Dom--- 3

. nomEÇALÇA-ÇUII ' flª'ªº'mPROD,ARTIISTICAS, 5
ENDEREÇOU2peeeaeeeodeevoReiaERPaaaeaiieeee ee
Procurador l | pessoa física | | pessoa]urldlco 'El socuºdode de capital aberto I_J filial de pessoa | iol ª

ENDEREÇO DA MATRIZUaiiii di irao C46E,. Dá e

- ZNLORMAÇÓLb soum; O RENDIMENTO TRIBUTADO -A. W 2 2

ESPEÇIF.........iªfãéíílffflãtÉ???.......eaiaiaiene Códigom. 3
fato que deu origem ao RendimentoSAOACTO destaeGAR ess res sera enero Daia..34 O _3069 2 y

-  [BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO;:. ...... | [Voo selade Conandado oPelado ÉPisa 3 3Domiciliado no estrangeiro?lu... Con 4. OQO, 80 2

trato registrado no Banco Central?,,..... s
R 2 s a

CN o e dadas illafred IMPOSTO - taxa ..... NG...320200............ 8
Pagamento fora do prazo: ZE

-n AR Ás Oo ºfºªºªªªººªÉªªºf - CORREÇÃO MONETÁRIA: NCr$. .............................. 5
Tanga eeo -a NorA DEaac) Nos...... | a

e .níkb W."" ÃIULTIX DE Eo .% E

TOTAL A PAGAR 24 IB $

ª. DATA E ASSINATURA DA FONTE OU FROCURADOR--; |E (-

ta 5 " - jr ªºw'. ame*A
ª "' Carimbo íª/f 2

IMPORTANTE. QOPREENMETIIMENTO DESTAOWA «R&SPONSkB FÉIUADE DA FONTE PAGADORA, QUE AO "FA-
de C "IFM'JELVhRÁ ATENTAR PARA O ESTABELECIDO NO ART, if, LETRA "A", DA LEI N.o 4.357/64 (CRIME

& 19yãíÇD L APROPRIAÇÃO INDEBITA) E NO ART, 1,9 DA LEI N,o 4,729/65 (CRIME DE. SONEGAÇÃO FISCAL)
h £

%

  



N, PRo. ess. 36. o), P. 294 .
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t Declaramos nessa data que e Sr. Caetane Velese recebeu a

impertância de M$ 300,00 (qatre mil cruzeiros neves) ne dia

29 de Outubro de 1968, referente ao pagamente de um shew.

Declarames eutressim que e Imposte Retide na Fonte fei re

Celhide ne dia 31 dige, 2 de Dezembro do mesmo ane. i-

OBS. Retido na Fonte ...... N?$ 320,00
Protecele Renda (rumere)N# 43,454

São Paulo, 15 de Janeirod 1969

Museo, de Mott tdo.

. Pp. GUILHERME ARAUJO- GAPA

". OBS. Os cemprevantes cerrespondentes ae recebimente da importãg

% cia acima encontram-se nas fentes pagadoras.

rua 7 de abril 79 2o andar conj 205 fone 360534 são paulo

 



  

MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPÓSTO DE RENDA

 

mama. :s. 3é -o, O. 2 

    
 

. eiaiae EXERCÍCIO 19 . _____ inscrição LR. . .|......., (rm
INFORMAÇOES 501,33 f

AMPALOOUTTA C [] M £
NOBÍE Cpadlã UTC u di» 41 .qu. -

emas s

 

1U6 _/ CC 002

Procurador [] pessoa física [] pessoa jurídica [] sociedade de capital aberto [] filial de pessoa jurídica?__.

ENDERÉÇO DA MATRIZ_Omaodiaadam aaiiii,

 

 
  

   

 

  
 

 

   

 
 

 

 
  

 

 

 
  

 

| --- inForgaçõss SOBRE ORENDIMENTO TRIBUTADO Ú M) U 244

ESPÉCIE Procgromaçao tica Código Mt m

Pato que deu orlgam ao rendimento Show Artistiços Dar 30/11/09

BENEFICIÁRIO

/

IDENTIFICADO?___...._ Domi- ! "ª "lªàngª RCABIMENTO CorelloAF Instuusmu

ciliado no estrangeiro?___...Contrato regis- +$i1500.00

trado no Banco Central?.............. Número e data - a a 92175 no
f | M P Ó/S T O - taxa 5. o, Nos "19.029

--AdÉNCIABANCÁNAOUORGÃOARAECADADOR- Pagamento fora do prazo

BANGO

-

ULTRAMARINO BRA

||

CORREÇÃO MONETÁRIA ........ Ns ____...

""

||

MORA DE 1% a. m. % NCr$

MULTA DE..............Sho Sra aaa REQ:OOaeee redeeaeeesee l ecosbido
No___>

TOTAL A PAGAR se eso Nos)/0,00___.
 
--e DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

Sao Paulo 360 Dezembro de 19638

Eloide. [Kobledo
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no. Pio. SA. a)

  



 

D C R A (9)

. Declarames nessa data que e Sr., Caetano Yeles recebeu a

impertância de M$ 10.500,00 (dez mil e quinhentes cruzeires ne

ves) referente ae pagamente em 29 de Outubro de 1968, de sua /

participaçãe ne pregrama de ITV e ae 1o períiede de seu contrate

cem a TV TUPI de Sãe Paule.

Declaramos eutressim qe e Impeste Retide na Fente foi rece
lhide ne dia 30 de Dezembre de mesme ane seb a Guia no 331 - /
Bance Ultramarine Brasileiro SA,

Val.r de recºlhiment. e e e e e e e e e e e o e NES 8%,00

.
São Paule, 15 de Janeire de 1969

. ' Alec dePELadoo( Pp. GUILHERMEARAUJO - GAPA
0BS. Os coemprevantes cerrespoendentes ao recebimente da imper-tância acima encontram-se na fente pagadora.

rua 7 de abril 79 2o andar conj 205 fone 360534 são paulo
 



NB.PRO.C55.56. !; p. 256

2 E CLARA GAO

, Declaramos nesta data que os Uts. Ciiberto C11 e Caotano Veloso
Estiveram por 7 (sets) meses a 25 (vinte e cinco) dias a partir de

6 de Maio de 1968 à Sesombro do mesmo ano, contratados pela Radio

e Televigão Paulista 551,

Purante 2-ta 99th percadboram respoctir.voente a quantia neu-

sal de a? 20.000,00 mil cruseiros novos) e 1931000900 (tria

ta e cinos a11 cruztiros mos) sendo que pelo destrato havido a-

tri àâs8 partos Iateresadas os [Ps. Cllberto C11 o Caetano Taioso de

ram de perceber os Úúltinos nessa.

São Paulo, 13 de jlanotro de 1909

dita.. deAlte Criado.

pp, atmudo

rua 7 de abril 79 2o andar conj 205 fone 360534 são paulo

  



 

 

 

 

1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE

Rio de Janeiro, GB, 20 Jan 69

Ofício no5/JUSTIÇA Do Maj Enc da Investigação Su-

mária - AI-5

Ao Sr RICARDO AMARAL

Assunto 3Comparecimento ao 1o

G A Aet

HILTON JUSTINO FERREIRA, Major Encarregado de uma Investigação

Sumária, determina a RICARDO AMARAL, proprietário da Boate Sucata-

Leblon, que compareça no dia 22 Jan 69, às 0930 horas, no quartel /

do 1o G A Aet sita à Rua João Vicente s/no .- Deodoro, Estado da Gua

nabara, a fim de prestar declarações no caso em que é indiciado CAE

TANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO,

HILTON JUQTINO FERREIRA R

Ene Inv Sum kkk X' &ue da ªvg-Gump,

 

 
 



 

NT ??o0.cCS.56.os, É )58

Mªrku té
   

gol -

- UV 9 0 U
O EXÉRCITO &! 

1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE 1

Rio de Janeiro, GB, 20 Jan 69

 

 

Of no 6/JUSTIÇA Do Maj Enc da Investigação

Sunmária - AI-5

Ao cidadao conhecido por Pelé

da Boate Sucata - Leblon

Assunto:; Comparecimento ao 1o G

A Aet

HILTON JUSTINO FERREIRA, Major Encarregado de uma Investiga

ção Sumária, determina o seu comparecimento no 1o G A Aet, sita/

à Rua Joao Vicente s/no . Deodoro, Estado da Guanabara, no dia /

22 Jan 69, às 0930 horas, a fim de prestar declarações no caso em

que é indiciado CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO,

H, &»;Í5k£.£;3Á&ÇLW

HILTON JUSTINO FERREIRA 12

Maj Ene Inv Sum N ruedh &uv'ywwwy
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; 4 TRÉRMO DE NQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA

o

(>>4

D' 4
ààªW Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos

* de sessenta e nove, nesta cidade do Rio de Janeiro, GB, no quartel do

1o Grupo de Artilharia Aeroterrestre, onde achava o Majer HILTON JUS

TINO FERREIRA, Encarregado desta Inquirição Sumáíria, comigo 2o Sar-/
gento LUIZ CARLOS DE CARVALHO (3G-256.262), servindo de Escrivão, com

é pareceram aí as testemunhas abaixo assinada, digo, nomeadas, que fo
ram inquiridas sôbre o anexo do Ofício no2-GET/Bda Aet, de 13 Jan //
69, do Exmo Senhor General de Brigada Ch GEIM/Bda Aet, de

(/ a qual lhes foi lida, declarando o testemunha - /
.o

_

RICARDO BATELLI DO AMARAL, com 29 anos de idade, natural de Sao Pau-
Ú/ 10, SP, filho de Jorge do Amaral e de Maria Iuiza Batelli do Amaral,
« casado, comerciante, residente à Av Rainha Elizabeth no433 Apt 801,

, Copacabana, rio, GB, depois do compromisso de dizer a verdade, disse
que durante a temporada realizada pelo Cantor Caetano Veleso na Bea

( te Sucata, de minha propriedade, não constou da pregrnnuçzo previs-
N ta para o show o hino Nacional,nem mesmo durante a temporada foi o/

Hino Nacional Interpretado pele cantor; assist! a mais de 90 por //
Jéà7j/n Cento dos espetáculos da temporada em que o cantor acima referido /

9

É *
*

tomou parte, não tendo Mouvido em nenhum deles qualquer canção com/
referência ao Hino Nacional ou outro Hino Brasileiro; tomei conheci
mento, atravéz de um de meus empregados, que houve uma publicação /
num jornal de São Paulo, Jornal da Tarde, se não se engana, dizendo
que contaria,digo, consteu do espetáculo uma paródia do Hino Nacio-
nal feita pelo cantor em tela, o que muito o declarante ficou admi-
rado bem como todos o funcionários da Boate tomaram conhecimento /

' desse fato; posso afirmar sem medo de errar que o cantor não cantou
tal paródia, em minha boate no Rio de Janeiro, E como nada mais dis
se nem lhe foi perguntado, deu o encarregado da presente Inquirição

ijx) Sumária por findo o presente depoimento. Segunda testemunha - Luiz/
Francisco de Lima Mendes, com 23 anos de iêade, natural de Belo Ho-
rizonte, MG, filho de pai ignorado e de Rosa de Lima Mendes, soltei
ro, discotecário, residente à Rua Vgnnncio Flores, no226, Apt 102,/
Lebon, Estado da Guanabara, depois do compromisso de dizer a verda-
e, disse que: trabalha na Boate Sucatahá mais de um ano e durante/
os espetáculos em que tomou parte o Cantor Caetano Veloso, trabalhan
do como encarregado da iluminuçne, não ouviu o referido cantor, em
nenhum espetáculo, cantar o Hino Nacional deturpado, nem mesmo na /
sua maneira cºrreta, tendo ficado admirado ao ver num jornal uma no
tícia refente a Este,digo, Esse caso, tendo, até comentado com amigos

- Continua -
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   desmentindo tal fato; em absoluto nao ouviu o referido cantor

fazer qualquer paródia com o Hino Nacional ou outro Hino Brasilei-

ro. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu o Encarrega

do da presente Inquiríçío Sumária por findo o presente depoimento,

e bem como, digo, e de como assim fizeram as testemunhas às referi-

das declarações, mandou o Maja HILTON JUSTINO FERREIRA, Encarrega-

do desta Inquirição Sumária lavrar o presente auto, que, lido e a-

chado conforme, vai por ele rubricado e assinado pelas testemunhas

3o Sargento DOMINGOS VENFR CONSOLI e LINDINALVO COSTA DE ANTIRADE e

comigo 2o Sargento LUIZ CARLOS DE CARVALHO, servindo de Escrivao,/

que o escrevi.

 
 
 

RICARDO BATELLI DO AMARAL

Testemunha

-Z/EUIa FRANCISCO DE LIMA MENDES

 

   

  

  

NGOS VENER CONSOLI

Testemunha

LINDINALVO COSTA

Testemunha

CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO

Indiciado

! LUIZ CARLOS DE CARVALHO

2o Sat - Escrivao
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Aos vinte e três de dias do mês de janeiro do ano de mil no

vencentos e sessenta e nove, nesta cidade do Rio de Janeiro,Esta

do da Guanabara, no quartel do Primeiro Grupo de Artilharia Aereo

terrestre, presente Major HILTON JUSTINO FERREIRA, Encarregado /

desta Inquirição Sumária, comigo Segundo Sargento LUIZ CARLOS DE

CARVALHO, servindo de Escrivao, compareceu CAETANO EMANOEL VIANA

TELES VELOSO, a fim de ser interrogado sôbre os documentos de //

açyj; N
(;;HV C/

é ,/£ a

folhas no $47%M»faxal, que lhe foi lida. Em seguida, passou aqué

la autoridade a interrogá-lo da maneira seguinte: qual o seu no-

4

me, idade, filiação, estado civil, naturalidade, profissão e re.

O sidência,. Bespodeu: CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO, vinte e/

seis anos, José Teles Veloso e Claudionor Viana Teles Veloso, ca

ZÉ> sado, Santo Amaro, Estado da Bahia, Cantor e Compositor, Av São/
Luiz no43, Apt 2002, São Paulo, Estado de São Paulo;perguntado /
como se dera o fato narrado nos documentos de fólhas no :ãª/ -

R As) e que lhe foram lides, respondeu que: no final do mês de /

% . setembro encontrava-me no Rio de Janeiro, cumprindo contrato de/
um show de duas semas na Boate Sucata, Leblon, Rio de Janeiro, GB;
cumprido o referido contrato voltou a São Paulo, onde algumas /
pessoas, entre as quais Gilda, secretária de seu empresário,pró.
ximo,digo, lhe disseram que o apresentador e Disc-jóquei de rá./
dio RANDAL JULIANO, teria declarado em público no programa Guer-.

< ra é Guerra, na TV Recórd, que o &eclarante teria cantado o Hino
Nacional deturpado, em forma de paródia na Boate Sucata no Leblow
No referido programa encontravam-se Jô Soares, Hebe Camargo e /

.  Blis Regina; o declarante nao se lembra exatamente se Gilda ou ou
tc ! tras pessoas se referiram ao Hino Nacional, Hino à Bandeira ou Bau
1, deira Nacional; o declarante ficouirritado o que ouviu por diver

sas vezes por diversas pessoase não tem nada porque o.Bhowque o
declarante fêz foi público em para o público, estando evidente pa
ra o declarante que não éra verdade o fatocitado por Bandal Ju-/
liano; apresenta como testemunha Ricardo Amaral, proprietário da/ "

. Boate Sucata, "Belé,digo, Pelé, funcionário da propria Boate e en-
carregado da iluminação na época; E notório em São Paulo, afirma/
o declarante, que Randal Juliano "o picha" muito, por ter, digo, /
porque as letras de suas músicas não tem sentido, que m seu cabelo
grande éraiorrivel, suas roupas estravagantes etc; no ver do de../
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(Continuação do tê

clarante o falar mal do disc-jóquei nao passa de promoção em bene../

ficio ou causa própria, que, com isso, se torna asressivo e adquire

um suposto ar de seriedade crítica, gostando muito de falar mal pa-/

ra chamar a atençao para si; êste Último fato foi o estímulo para 0/

declarante nao reagir; o declarante tem uma certa insegurança na rea

lidade, digo, na precisao dos fatos ocorridos em São Paulo a Esse res

peito por que lhe foram contadas por diversas pessoas; o declarante/

ficou admirado dessas afirmações que tomou conhecimento por outrem,/

Perguntado se sabe cantar o Hino Nacional respondeu que sim; pergun-

tado se sabe cantar o Hino à Bandeira, respondeu que não sei se me /

lembro todo; perguntado se sabe cantar a tropicalia respondeu que sei,

por que é o autor e cantor dessa mísica; perguntado se sabe cantar o

gbHino Nacional com a melodia da tropicalia, respondeu que é impossf-/

vel, por que os versos do Hino Nacional sao decassilaba e os versos/

da trepíciliu tem oito silabas poéticas e além disso a acentuação po
tica da canção é totalmente diferente da éo Hino Nacional; perguntado
se sabe cantar o Hino Nacional com melodia diferente da correta res-
pondeu que não sabe; perguntado se o Hino Nacional pode ser cantado/
com outro tipo de melodia respondeu que técnicamente sim; perguntado
se seria capaz de cantar o Hino Nacional com melodia diferente da cx
reta em qualquer lugar respondeu que nao, por que o Hino Nacional é
a canção oficial da Nação Brasileira e eu sou brasileiro; perguntado
qual a diferença emtre hino e canção respondeu que canção é uma for-
ma de mísica para ser cantada e hino é uma forma particular e espe-/
cial de canção; quanto ao documento de fôlha no4321) disse que: //
jamais participei de grupo de cantores e compositores e qualquer ti-
po de orlentaçao, não sendo filiado a nenhum grupo ou organizaçao de
cantores e compositores, a nao ser a Ordem dos Músicos, por obrigato
riedade, isto é, por lei e a Sociedade arrecadadores de direitos Au.
torais, nada sabendo sôbre o constante do documento no que diz res-
peito a orientação filo-comunista, nem sabendo que é isto e nem jamais
tendo ouvido falar nêsse têrmo; atuando em franca atividade,digo, //
jamais atuando nos meios culturais, a minha vida se resume na mísica,
Na minha familia, no meu trabalhohonesto sem más intenções, como tei

_ xo antever em minhas cºupoziçeos e como Tropicália, Alegria Alegria,
Baby, Remelexo, Atráz do Trio Elétrico, etc; perguntado, então, por /
que assinou manifesto de orientação típica de comunistas respondeu /
que assinou os manifestos constantes dêste processo sem ter lido a d
Íntegra do documento, assinou por que viu assinatura de outros canto
res e compositores e artistas em geral seus conhecidos, no entanto,/
assinou sem saber o conteúdo, sendo o pedido para a assinatura feito
Por pessoas que nem conhecia e que batiam à porta de sua casa pedin-
do sua assinatura dizendo que "todos of artistas já assinaram e que/

=- Continua -
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éra manifesto já assinado por todos artistas", as pessoas que entre
gavam manifestos eram estudantes aparentemente; perguntado se teve/
alguma ligação com elementos ligados aos meios culturais respondeu
que não, mas por duas vezes encontrou-se com JORGE AMADO em Salva-/
dor e com o qual apenas conversou sôbre suas mísicasas quais Jorge
Amado elogiava; ambas as vezeâ,sõmente se tratou de mísica e o en-/
contro do indiciado com aquele cidadao deu-se por convite de Jorge/
Amado para que o indiciado fôsse à sua casa na presença da espôsa /
dêste; perguntado se conhece e se já teve entendimento com CARÍOS

D

A
HEITOR COBY eu OTTO MARIA CARPEUX respondeu que não conhece e não /

T teve entendimentos e nunca os viu; perguntado se leu a Íntegra do /
2%)? manifesto consta do documento de fôlha no 37 respondeu que não e/

nem se lembra de ter assinado tal documento,. não sabendo nem se assi
nou tal documento e, se tivesse lido não assinaria, estando até, mes
mo antes de ser pr Eso, já decidido a não assinar mais manifesto al
gum, por ter,digo, por que pensou que, se quizesse manifestar alguma
i&éia Ele próprio tomaria esta decisão e não fa jamais acompanhar /
a idéia de outros que jamais até,digo, que jamais soube qual éra; /
perguntado se já havia pensado alguma vez em manifestar seu protes-
to e sua estranheza a arte de terrorismo cultural ou ainda atitudes
arbitrarias de autoridades e mesmo difamá-las respondeu que nem sei
nem o que é terrorismo cultural e nunca ouviu falar nisso e portan-
to nunca pensei em manifestar nada a não ser a minha mísica que é/
do conhecimento público e é o meu trabalho ao qual me dedico exclu-
sivamente, jamais pensei em difamar alguém seja quem fôr, jamais //

é pensou nasatitudes de autoridades e muito menos nas arbitrarias qué
nem sabe quais sejam ou que lhe constem; sôbre o documento de fôlha
nºíléf disse que participou, digo, diswe que no dia da passeata dos/
cem mil, a única a que compareci, encontrava-me no Rio de Janeiro,/
Para uma temporada de 5(cinco)dias no show"Momento 63" da Rodhia e/ .
tomou conhecimento da passeata atravéz de diversas pessoas, sabendo/
inclusive que seria uma manifestação permitida pelo Governador do /
Estado da Guanabara e sabendo ainda que seria uma manifestação re../
vestida de dignidade, pensou entãº, em ir à cidade juntamente com a
espôsa para ver a passeata como éra, sem outra idéia; Lá chegando /
constatou ser uma manifestação pacífica aparentemente, pelo menos,/
e ainda a presença de grande número de colegas de profissão, resol-
vendo então juntamente com sua espôsa reunir.-.se sos demais artistas,
pois seria a grande oportunidade para quebrar a antipatia evidente/
e já demonstrada publicamente nos festivais e outros espetáculos, /
que a classe estudantil tinha com a relação ao declarante; partici-
pou da passeata num determinado trecho,nao, permanecendo até o final,
PoOrque tinha que ir para o prédio da Manchete" preparar-se para cum

- Continua -
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prir o contrato de trabalho acima referido; Na cinelânêia longe da

aglomerado de pessoas que falavam, faziam discursos, permaneceu sen

tado no chao conversando com sua elpôsa, tendo tomado parte na pas-

seata até à Av Getulio Vargas de braços dados com sua espôsa e de /

outro com Gilberto Gil, cantando o Hino Nacional; perguntado se apoia

va a passeata dos estudantes respondeu que não tinha nenhuma opinião

formada sôbre isso, de qualquer maneira prefere ver as ruas em paz;

perguntado porque tomou parte da passeata respondeu para,digo, res-

pondeu que para quebrar a antipatia dos estudantes com relaçªo a 8-

le; perguntado se notou na manifestação brados de a abaixo a ditadu

ra Militar", "Verbas", "Reforma Administrativas", "Abertura do Cala

bouço", "liberdade aos estudantes prêsos", respondeu que ouviu pes-/

soas gritarem"abaixo a ditadura", Verbas", nao ouvindo outros brados;

perguntado se estava de acórdo com algum dêsses brados respondeu que

absolutamente não e nunca pensou nisso, pois sempre teve liberdade /

total para o seu trabalho e desenvolvimento para a sua mísica, não /

entendendo nada sôbre isso; essa passeata não passou de um inciden-

te em sua vida nada significante para mim; perguntado se conhece ou

se já viu Eduardo Coutinho, um cineasta, respondeu que não e nunca/

viu; perguntado se conhece Leon Hirzman respondeu que conhece muito

mal, porque nunca,digo, porque não trava relações com é êle; pergun

tado se em São Paulo tomou parte em passeata ou manifestação públi-

ca respondeu que não e nunca viu passeata em São Paulo, a única pas

seata que viu foi a dos cem mil;perguntado se notou na passeata em/

que tomou parte uma açãº de propaganda subversiva, de incitamento a

desordem,respondeu que não notou porque não entende; sôbre o festi-

val Internacional da canção, quando, tomando parte, cantou "É proi-

bido Proibir", disse que realmente foi vaiado e chingado pelo públi

co que se constituia de jóvens, estudantes, revoltando-se e chegou/

a falar "é essa a juventude que que tomar o poder",vôcês não estão

entendendo nada" e disse ainda que"eles não tinham coragem de acei..

tar uma mísica moderna a não ser umano depois de seu lançamento" e

ainda pediu ao juri que o desclassificasse; perguntado o que quis d.

dizer com a primeira frase acima citada,disse que estava enrraivado

e quis atingir o público no ponto que parecia ser a convic,digo, a

tendência dêles, isto é: a criação do poder jóvem segundo consta /

nas revistas e jornais, não tendo outra idéia a não ser isso; acre

dita que o poder jóvem não existê e nem sabe o que é isso; acredita,

digo, pensa que o poder jóvem é uma espécie de modernização de tudo,

artes, mísicas, teatros; modernização de um modo geral semsaber o

que seja realmente; sôbre o documento de fôlha de nodf:disse que /

não se lembra de ter assinado tal documento, mas não lembra, digo, /

- Continua -
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mas não nega, por que se lembra de ter assinado alguns manifestos,

sem ler, como já foi &eclarado anteriormente, sômente tomando conhe

cimento do documento quando foi lido aqui neste processo; pergunta

do se nos meses, outubro, novembro e dezembro de 1968 trabalhou co

mo cantor em alguma boate em São Paulo, respodeu que não; pergunta

do se cantou algumas mísicas, em alguma boate extra trabalho, isto

é por diversão, respondeu que não, absolutamente não cantei em ne-

nhuma boate em Sao Paulo, de forma alguma, mas tomei parte em pro-

grama de televisão, TV Tupi-São Paulo; perguntado se durante o mês,

digo, nos meses de julho, agôsto e setembro, cantou em alguma boate

em São Paulo, respondeu que não, nem mesmo antes, nem durante o ano

de 1968, e ainda nunca fiz show em boate ou cantei em boate alguma

& em 8ão Paulo. E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado den

o encarregado desta Investigação Sumária por findo o presente inter

rogatério, mandando lavrar êste têrmo que, depois de achado confor

me, assina com o indiciado as testemunhas 1o Tenente RESPICIO ANTO

NIO DO ESPIRITO SANTO e 1o Tenente LUIZ LIMA DA COSTA e comigo 2o/

Sargento LUIZ CARLOS DE CARVALHO, servindo de Escrivão, que o escre

vi.

 

%AMHW Qua/u
HILTON

PismoPariato fusos oMaj Encarregado da thaçaosumária

.
& :14 UM Can-a. .(q U a. ª dªh/24,4 d º rar

CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO

RE ICI ANTONIO 3513110Sist/imo ª
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in,/Jses3Y LUIZ LIMA DA COSTA
1o Ten testemunha
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1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE

Rio de Janeiro, GB, 24 Jan 69

Of no7/JUSTIÇA Do Maj Enc Investigação Sundária

 

 

Ao Sr Ch do GETM/Bda Aet

Assunto : Liberdade Vigiada

ANEXO fotos de frente, 3 fo

tos de perfíl,1 Declaração de/

Bens, l termo de Inquiriçao e 1

folhn de registro de dados,

1, Remeto a V Exa3 os documentos contantes do anexo, propondo

que CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO, face as investigações já/

procedidas, seja pôsto em liberdade vigiada.

2. Informo a V Exa que há necessidade ainda em prossesuir com

as investigações, faltando receber, Este encarregado da Investiga

cao Sumária, documentos solicitados ao II Ex, por V Exa e por S /

Exo Sr Gen Comandante da 1a DI com relação ao indiciado.

3. O indiciado acima referido é residente à Av São Luiz no43

Apt no2002, São Paulo, Estado de São Paulo, Telefone no34.3500, e

no Rio de Janeiro, onde ficará em liberdade vigiada, residirá à /
Rua Cupertino Durão no26 Apt 201, Leblon, Rio de Janeiro, GB, jun-

tamente com sua irma Maria Betânia, devendo trabalhar, possivelmen

te na Phillips.,

d
Hºg JZ QQene SI (+-tÇwc WILMA _kj
 

Bice daé 47 dete HILTON VUSTINO FERREIRA

e Bu xe, é Q Major Encarregado da Investigação Sum

Z *As-ivi Eatéeda it Saimos >

.. Comessaeta
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

1o GRUPO DE ARTILHARIA ABROTERRESTRE 

& RiodeJaneiro,GB,24 Jan 69
URGENTE Maj Enc da Investigação Su

vor no8/JUSTIÇA Pe nária Sas **

Ao  Sy Dir da Policlínica da

Gu 8a V M ! &

Assunto:; - Abreugrafia &

Selicito-vos, para fins de justiça, que CAETANO EMANOEL VIA

NA TELES VELOSO. seja submetião a exame abreugráfico com a urgên

cia possível.,

Adada seedrdm ,caioaa

HILTON JÚSTINO FERREIRA

Maj Encarregado da Inv Sunária !

MAY) Eae ola Day Geceay

Recebi 8 via emªi /£3/ 69
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1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE A

Rio de Janeiro, 0B, 24 Jan 69

 

 

Of no /JUSTIÇA Do Enc da Investigação Sumária

As CAETANO EMANOEL VIANA TELES

VELOSO

Assunto; . Comparecimento ao 1o G

A Aet

HILTON JUSTINO FERREIRA, Major Encarregado de Investigação Su

mária, determina a CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO, residente do

à Rua Cupertino Durão no26, Apt 201, Leblon, Rio de Janeiro, 0B,que

compareça sob as penas da lei às 5a feiras, semanalmente, a partir

desta data, às 0800 horas, no quartel do 1o G A Aet, a fim de pres

tar declarações no processo em que é indiciado.

 

M A(Antime ÇikktÇ çq

HILTONÚJUSTINO FERREIRA

Major Encarregado daInvefivgªâgí'sun

Recebi a 2a via em ___/___;/69

;;, &P bºw é) au MMJ UÁMAR íª Kªj k'º/VWV .
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Ajudancia Goe AeT

Prataabr É
mas iº,

"&KÁ MINISTÉRIO DA GUERRA

Ex sea 18 R M

......POLICLÍNICADE.GUARNIÇÃO.DAYILAMILITAR..

Vila.Militar,GB,.2Jan 69.

Do Diretor da P Gu V M.

  

   

  
  

 
 

Offe o Sec

Ao Sr Ma) Hilton Justino Ferreirg, En
carregado da Investigação Sumária.

Assunto: Radiografia.

Ref.: Of 8-Justiça, 21 Jan 69, Maj
Enc da Inv Sumária.

Anexo: l(um) parecer com 3(três) vias
& e l1(uma) chapa radiográfica no 263.

Remeto-vos a documentação anexa, relativa ao civil CAETANO EMANOEL

VIANA TELES VELOSO, de conformidade com a solicitação constante do 0-

fício acima referenciado.
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 ESTADO DA GUANABA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL

 

DOIO-SoDo SOAQF.

( no NANO F Em 23.11.69
1 U v eG

"| Referência:- OFÍCIO No I/JUSTIÇA de 15.1.69 do MINISTÉRIO DO i
( EXÉRCITO - 1o GRUPO DER ARTILHARIA ARROTERRESTRE 

CAETANO

_

EMA&NOEL VIANA IELES VELOSO, com ês-
te nome nada consta, entretanto, aqui figura fichado um elemento

*.. com o nome de CAETANO VELOSO, registrando os seguintes anteceden-

tes:- '

CAETANO VELOSO - sem dados de qualificação,

cantor, segundo dados reservados de 8.1.1968 é membro de um grupo

orientado por Martha Alencar, dirigente da Editora Cultural do Jor

nal "0 $0L", qúê vem se constituindo num dos principais meios de /
ação psicológica sôbre o público, desenvolvida por um grupo de can (
tores e compositores de orientação comunista, atuando em franca /
atividade nos meios culturais. Sob Os auspícios do Instituto Brasi-

, leiro para o Desenvolvimento, do Diretório Acadêmico "Barão de Mauá",
da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, sito na Praça 15 /
de Novembro e segundo dados reservados de 15,10,68, iniciou-se na /
véspera, a SEMANA DA CULTURA, abrangendo, entre outros temas, "CAMI-
NHOS DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA", tendo sido o epigrafado um dos /
que debateram êsse assunto. Os elementos que tomaram parte na SEMA - 

"' + e * A
< ) 3!» A DA CULTURA, em sua maioria, são fichados nêste DOPS constituin -
do 5a 3 1 >

A A ei, O-se no "Comando dos Intelectuais", de orientação comunista.-©

i r! £: ã ªi o*o* o*o*o*o*o*o*o*o* o*c*o*o*o*l*o*o*o* o*o*o*o*o*o* o*o*o*o*0* o*o*o*o*
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 . OB8.:- O nome não qualificado acima, depende de
R -. 9a avaliação. fiste Órgão sômente poderá ma-e,--

!

| nifestar-se com exatidão, sendo-nos for-Ubs

|

| necidos maiores dados, ou interrogando-seTs g o epigrafado.-
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

 

  

1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE

Rio de Janeiro, GB, 27 Jan 69

Ofício no10/JUSTIÇA Do Maj Enc da Investigação Su

mária

Ao Sr Dir do Jornal " O GLOBO"

 

Assunto $ Jornais

1, Solicito-vos, para fins de Justiça, dar as facilidades

para que sejam consultados todos os jornais diários de "O GLOBO", no

período de 15 Set à 15 Dez 638, pelo 1o Tenente RESPICIO ANTONIO DO /

ESPIRITO SANTO, que se faz acompanhar do 2o Sgt CLAUDIO CAMPOS DE //

CARMARGO, ambos pertencentes a êste 1o Grupo de Artilharia Aeroter.

restre,

2. Na oportunidade e antecipados agradecimentos, apresenta a

V3 S8 os elevados protestos de ditinta consideração.
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE

Rio de Janeiro, GB, 27 Jan 69

Ofício no11/JUSTIÇA p, Maj Enc da Investigação Su-

mária

  

 

 

Ao Sr Dir do Jornal "CORREIO /

DA MANHÃ"

Assunto:- Jornais

1, Solícito-vos, para fins de Justiça, dar tôdas as facilida-

des para que sejam consultados todos os jornais diários de "CORREIO

DA MANHÃ", no período de 15 Set à 15 Dez 68, pelo 1o Ten RESPICIO /

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO, que se faz acompanhar do 2o Sargento CLAU

DIO CAMPOS DE CAMARGO, ambos pertencentes a êste 1o Grupo de Arti-/

lharia Aeroterrestre,

2. Na oportunidade e antecipados agradecimentos, apresenta a
Va3 S8 os elevados protestos de distinta consideração.

MÁÚW AM/Qua Emp 2
HILTON JUSTINO FERREIRA

Maj Enc da InveÍXÍE 7 '7

Cirne ARA G+

 

 

 

  



 

 

  

R) parecer e diagnós-

tico radiológico com 2

(duas) vias

 

Identificação:: Caetano Emanoel Viana Teles Veloso, brasilei

ro, natural da Bahia, casado, com 26 anos de idade, residente à A

Av São Luiz no43, Apt no 2002, São Paulo, Estado de São Paulo.

Inspecção: Paciente longilineo, côr branca, cabelos lisos e apa

rados, barba rala, apresenta mucosas ligeiramente descoradas, ema-/

grecido, com acentuada desproporção entre o pêso e a altura. Atita

de e marcha normais; fala bem articulada e coerente, Pele e fâns-/

ros de aspecto normais, distribuidos de acôórdo com o sexo, idade e/

"raça.

Interrogado sôbre, se algo o estava incomodando, le respondeu,

que nada de especificamente sentia em sua saúde. Quanto ao seu esta

do dentário, revelou que estava em tratamento,

Perguntado sobre seu passado patológico, disse ter tido as /

doenças próprias da primeira infância e que, na idade adulta, só /

se lembra que, em 1961, na cidade de Salvador, esteve enfermo de /

um processo pulmonar, que no entanto, tratou-se, tendo seu médico

dito que êle estaria completamente curado.,

2 Para esclarecer o mencionado acima, foi providenciada uma tele

radiografia dos campos pleuro-pulmonares, cujo laudo a êste está ane

xado, o que confirma a declaração do paciente. *

Indagado sôbre seus hábitos pessoais, revelou, que tem hábitos

normais, não usa comumente de alcool e é tabagista moderado.

Nada mais de importância a assinalar foi encontrado, concluindo-

-se que, o paciente não é portador, de moléstia infecto-contagiosas

e está em satisfatórias condições de sanidade física e mental.

Rio de Janeiro, GB, 28 ,de janeiro de 1969
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maman:msg
0 f no12/3USVIÇA Do " la] Encarregado daInvestim-

cao Sundria

é E 8 RE é _ g +
rpm ?WPA Á'É'sMLd- A Mªwâxm&nk

', Xer 4 WL ILVAX: Nik3. i

W |
M Assunto Wº

1. Nôste 1o Grupo de Artilharis Acrotorrostre cotá prêso o /

cantor CATZTANO VELOSO, ouje nome completo é CATTANO PMANOEL VIANA

TELES VELOSO, respondendo a un processo de Invostigações Sundrias

por orden do Exno Sr Gen Ch do GEM/Rda Act, con vistasà subversão

e incitamento à desordem, tendo num dosuier o seguintes " Inf 3/

68 - AMAN - Em Out 6a, entre as 12.15 lse 12,40 ls, a Rádio "Jó..

vem Paz", de SP, irradiou uma crônics, feita pelo comentarista Iyá

luxaàgawmmomtbmnadnsªmhaml,

em ritmo de "TROPICADIA", em uma boato de SP(SÃO PAULO) |

Acrescentou o comentarista que não se admirou de tor o marginado/

feito isso, pois já conhecia suas tendências, o que realmente o / --
surpreendeu foi de não terem os frequentadores da boate tomado uma

atitude de protesto e assistido passivamente tama.

do cantor. A Rádio "Jovem Pan" estava tranonitindociôndas curtas
e sua radiação foi ouvida no "airro Monto Castelo, em Resendo-RJY

anoMaFWanmanw smcma/
015 JANEIRO, comprin o contrato de um show/

amenasmammw'ªnuh' TeBon, após o qual retornou a/
São Paulo, onde algumas pessoas, entre as quais Gilda, secretária
de seu empresário, lhe disseram que o apresentador e dise-jóquei/
de Rádio - RANDAL JULIANO - toria declarado em público, isto é, /
declarou,em míblico, no programe"Qe:ra é Guerra", na TV Recora,/
que o declarante havia cantado o Mino Nacional deturpado,ou cousa

«- Continrca -
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sumária)

semelhante, an forma 4e paródia na boate "SUCATA" .. Leblon -GB. O
declarante não se lombra exatamente se a referôncia éra quanto ao
Hino Hecioral, Nino à Bundeira ou Bandeira Nacional, tendo ficado
irritado, mas o público éra testemunha, tendo ainda apresentado /
&uas testemunhas que deporiam a êsse respeito. Veciarou ainda o /
inêiciado, o cantor CAFTANO VEFOMO, aque jênsis cantou em boate en
São Paulo, mas foi um frequentador normal.,

3, As testeamnhas açima referidas já prostar-as seus depoiínen
tos e favor do

£, YTasce o vétro axpôsto, solicito a V Exa deterninar provi-/
dências pura que, norW seja ouvido "RANDAL JULIANO" ou/

( e ) INTO reforíides nêste ofício, a fim de que sejam evi

as resvonsÉbilidades ou seja evidonciado o respondável/

pela informação constsnte do ftem mínero (um) acima, bem como a/

veraciáade da informnção, esclarecendo ainda so o morginado "CAM.

TOU O HINO MACIORAL, em rítmo de Gropicália, em uma boate de São/
Tanle - Capital ou Ao Rio de Jenciro.

%ºxºsu Vªpt Live gªia/QAO

HA1LYON JYFNTIHOmm

Nag B&W :szIma; $4
,ja «"x ªtª-Fªvº.X
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MINISTÉRIO DA GUERRA| EXÉRCITO
NÚCLEO DA DIVISÃO AÉROTERRESTRE!

GRUPO DE OBUSES - 105 - AÉROTERRESTRE

 

 

Relaçae da Documentaçae Expedida pelo Correio da Vila Militar em
31 de Janeiro de 1969:
Referente ao 1o GRUPO DE ARTILHARIA ABROTERRESTRE

Of nSo12_JUSTIÇA - Ae Sr Cmt de 2o Exército - Sãe Paulo

eaea[De--1Sr Z
281% DE LIMA FÍLHO - 28 Só%t
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W.

Quo &
Q&y/Í' Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de mil novecen

7 tos e sessenta e nove, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado da /

Kºfi, Guanabara, no quartel do Primeiro Grupo de Artilharia Aeroterres-/

(7% tre, presente o Major HILTON JUSTINO FERREIRA, Encarregado desta [

-J? Inquirição Sumária, comigo Segundo Sargento LUIZ CARLOS DE CARVA-/
LHO, servindo de Escrivão, compareceu CAETANO EMANOEL VIANA TELES/
VELOSO, a fim de ser interrogado sôbre os documentos de fôlhas no/
Alªrm 75,1 Wªl/que lhe foi lida. Em seguida, passou aquéla autoridade

a interrogá-lo da maneira seguinte: perguntado comá se dera os fa-

tos narrado nos documentos rétro citados, respondeu que esteve no/

Rio de Janeiro de meados de 1966 a meados de 1967, quando foi para

© São Paulo; No Rio de Janeiro morou, por deferência, com Alex Cha-/

con, Na Ay Nossa Senhora de Copacabana esquina com Santa Clara,nao

f # se lembrando exatamente do endereço, vivendo do fruto de suas com-

%?! posições; Aproximadamente no mêsde agôsto de 1967, sua atual espô

sa começou a trabalhar como estágiária no jornal "O Sol", cujo em/

prêgo havia aparecido como anúncio em jornal; Foi ao joinal acima/

referido uma vêz possívelmente encontrar-se com sua namorada, atual

/ espôsa, conhecendo nesta oportunidade MARTA ALENCAR, que éra a pes

sacom a qual sua espôsa trabalhava e se entendia nos assuntos de

rabalho de jornalismo, por que sua atual espôsa éra estagiária pa

ra se tornar jornalista; nao conheceu e nem teve intimidade com /
MARTA ALENCAR,apenas a cumprimentava; O jornal"o Sol" foi editado

três a quatro mímeros, aproximadamente, vindos por intermédio de /

sua atual espôsa, porque lá trabalhava; sua espôsa logo a seguir /

, deixou o jornal porque quis; O declarante encontrava-se em São Pau

l;íf( lo nesta época, digo, nessa época; em 20 Nov 67 casou-se e dois 4

&. dias após foi residir com sua espôsa em São Paulo; não conheceu /

outras pessoas que trabalharam naquêle jôrnal, a não ser uma tal /

de Isabel com a qual manteve apenascumprimento; não conheceu fun-

ég3> cionários dêsse jornal; não teve intimidade com qualquer pessoas /

dêsse jornal; casou-se na cidade de Salvador; não falou com MARTA/

DE ALENCAR no Rio de Janeiro ou em São Paulo, podendo ter visto e'

cumprimentado apenas essa pessoa; O declarante afirma que não sa-

be nada a respeito dasemana da cultura" e que jamais foi ao Dire-

tório Acadêmico Barao de Maua, da Faculdade de Ciências Políticas

e Econômicas, nem sabendo que é êsse diretório; nao discutiu te-

ma algum sobre "Caminhos da Música Popular Brasileira", nem deba-

teu, nem soube da existência dêsses debates; O declafante afirma

que apenas na Faculdadede Arquitetura e Urbanismo, em São Paulo,

- Continua .-
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'É &?Continuação do têrmo deb&Wdicíado) >

AMA ' Su M
ªjrtomou parte num debate, a convite que foram à suá

' digo, a convite de algumas môças que foram à sua residência, sôbre

o seu trabalho como músico, para que o declarante explicasse o sig

nificado das suas composiçães que Eram mal entendidas e provacavam

discuções; essas discuções eram mais sôbre a influência da mísica/

Americana em sua mísica; houve muita gritaria, o declarante foi /

vaiado e o debate não pôde ser estabelecido a contento;achavam-se/

presentes neste debate além do declarante, Gilberto Gil, Augusto /

de Campos, poeta e Torquato Neto, letrista; o declarante compare-/

ceu também, de uma feita, numa escola Judia, bairro de Bom Retiro,

SP, para responder perguntas das crianças dessa escola; sôbre o do

  

 
 

  

cumento de fôlhas no"627 disse que: não é filiado a grupo nenh

e a expressao Grupo Bahiano é aplicada pela Inprensa ao conjuntg

de compositores e cantores naturais do Estado da Bahia,daí advina

do o nome"grupo bahiano", o grupo bahiano nao tem existencia re-

al, consistindo apenas em um nome dados aos cgntores e composito-

res da Bahia, como acimadeclarado; as suas naosao de protesto,
pois nunca teve a intençao, e nem tem, a intençao de protestar

coisa nenhuma atravéz de suas músicas, as mísicas feitas pelo de-

clarante tem a idéia de apresentar uma forma mais moderna de más?

ea populay, pensando que as suas músicas nao tem que demonstrar<-/

uma opiniao e nem a idéia o declarante teve ou tem em pronunciar/

os pensamentos dos outros, faz a música do dia a dia da cidade, de

seus sentimentos, das saudades de sua terra, das leituras de revis
tas em geral, como "Manchete, O Cruzeiro, Fatos e Fotos, revistas
em quadrinhos da série Walt Disney , Super-homem, quan
to a cunho subversivo em suas mísicas declara que jamais teve es.
sa idéia, jamais quiz subverter nada com suas mísicas, e jamçgis
teve idéia de fazer mísicas desvirilisante, nem sabendo até êssg/
dêste interrogatório o que éra isso; declara que suas músicas nao

regime nem jamais pensou nisso e nem tampouco teve idéi
de exaltar nenhum sistema; declara que em mil novecentos e sessen
ta e cinco fêz um espetáculo, isto é, tomou parte no espetáculo
do TgatroParamont cantando uma cançao -"É de manha", digo, "de
manha"; nesse Teatro nessa época, foi realizado um desfile de ca
tores, cabendo ao declarante cantar uma g3ó imísica, nao tomando
conhecimento do que se passou lá, pois nao viu Q show e nem ouvi
comentários, sabendo apenas que cantou uma cançao; declara ain???
que nos finsde mil novçcentos e sessenta e quatro e início de
1965 sua irma Maria Betania, tomou parte no" show opiniao", reali-
zado no Teatro opiniao yo Rio de Janeiro, e, ele declarante, ape-
nas acompanhava sua irma a pedido de seu pai, porque éla apenas
tinha 18 anos de idade, nessa época o declarante nao tomava parte
em espetáculos; ainda no ano de 1965 o show "OPINIAÇ" foi para [[
Sao Paulo, onde no Teatro de Arena estava em exibiçao o show'"ARE-
NA CONTA ZUMBY", no qualnem sua irmao nem o declarante tomou par
te;sua irmao, Maria Bekânia, continuou no show "OPINIÃO" em exi-
bição no Teatro "RUTH ESCOBAR", no qualo declarante nao tomou //
parte, apenasfazia companhia à sua irma; Q declarante afirma com

que não tomou parte no show "OPINIÃO" e "ARENA CANTA
em Sao Paulo, no entanto afirma que apenas acompanhava sua irma
a pedido de seu pai, em virtude de éla ter apenas 18 anos de ida-
de;perguntado se conheceu outros participante do show "OEINIÃO no
Rio de Janeiro, respondeu que sim, conheceu 2é Keti e Joao do
le, únicos participaítes do show; perguntado se conheceu partici-
pantes do show"O0PINIÃO", em Sao Paulo, respondeu que éram os mes-

MOS; perguntado se conáeceu algum participante do show ARENA CAN-

-- Contàªªª;=ª__ ___g_ ]

, [secreTo! 

ncia, sobre,
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TA ZUMBI", respondeu que sim, MARILIA MEDALHA, e outros artistas do

elenco do show conheceu apenas por apresentaçao por Marilia Medalha;

perguntado se tomou parte no show "ARENA CONTA ZUMBI", respondeu que

nao, apenas assistia esse show algumas vezes; perguntado a convite de

quem tomou parte no show do Teatro Paramont, respondeu que nao se

lembra; perguntado se conhece os irmaos ROGÉRIO DUARTE e RONALDO 4
DUARTE, prêsos pelo SNI no dia 4 Abr 68, conforme documentos de fô-
lhas gªz]. 2__, respondeu que sim, sendo que com o ROGÉRIO TEVE MAIS
relações por ter até desenhado capas de, digo, uma capa de disco para
o declarante;perguntado se foi por esse_motivo que assinou o do cume
to de folhas no 2477? _, respondeu que nao se lembra de ter assinado
tal documento, mas em se tratando da liberdade de uma pessoa conheci
da, assinaria, isto é, teria assinado; perguntado se tomgu parte no
show para entreterimento dos estudantes durante a ocupaçao da Facul-
dade de Economia da Universidade de Sao Paulo, por Acagêmicos de Es..
querda, respondeu que foi chamado por estudantes que nao se lembra
para cantar numa Faculdade em São Paulo, sem contudo lembrar-se se /
éra a Faculdade acima citada, nao tendo visto nada de anormal, tendo

. sido recebido à porta da Faculdade_por estudantes, e no recinto da-/
quele estabelecimento, cujo nome nao se recorda, cantou para os eSt?
dantes aproximadante quatro músicas de seu repertório, sem contudo
se lembrar exatamente, e ainda respondeu a pergunta de estudante co
referência às suas composições. E como nada mais jGisse nem lhe foi /
perguntado deu o encarregado da presente Inquiriçao por findo o pre-
sente têrmo, mandando lavrar êste auto que, depois delido e achado/
conforme, assina com o indiciado às testemunhas Capitao GERALDO DE /
PAULA SANTOS e 1o Tenente RESPICIO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO, ambos/
servindo no 1o Grupo de Artilharia Aeroterrestre, e comigo Segundo /
Sargento LUIZ CARLOS DE CARVALHO, servindo de Escrivao, que o escre-
vi.

deníªmq àã?ãba»o Sãpwgn)

HILTON QUSTINO FERREIRA É
* famaEncarregado da Investigação Su

O e a a Cla Lia

CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO
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"LUIZ CARLOS DE CARVALHO

2o Sgt Escrivão
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ISTÉQÉO DO EXÉRCITO

I'EXERCITO - Bda Aet

1o GRUPO DE ARTILHARIA AEROTERRESTRE

   

é Rio de Janeiro, GB, 28 Jan 69

Parte Reservada nol/82 Do 1o Ten S/2

Ao Sr Ten Cel Cmt do 1o G A Aet

Ass: Alteração no Jornal "O GLOBO"

Anexo: Of no l1O0-Justiça, de 27

de janeiro de 1969,

1. Participo-vos que em cumprimento ao Of no lO0-Justiça de 27/

Jan 69 do Sr Maj Enc da Investigação Suméáéria ao Sr Dir do Jornal/

"O GLOBO" compareci à Sede do referido Matutúno às 1200 horas do/

< dia 27 Jan 69,

2, Na Sede do jornal fui encaminhado, por um funcionário, até/

a Sala de espera do Gabinete do Diretor, onde fui recebido por sua

OJ Secretária, que demonstrando total desconhecimento perguntou se /

Cn. eu e o St éramos "Estrangeiros". Após identificar-me e entregá-/

-la o ofício aguardei durante alguns minutos, pois fui informado/

que o Diretor do jornal estava ocupado.

3. Posteriormente veio um cidadão apresentando-se como Diretor &

do jornal,dizendo que eu voltasse no dia seguinte,pois o responsá

vel pelo Setor de Jornalismo não se encontrava no momento! Como /

eu insistisse,alegando que era assunto de urgência para fim de /

justiça,o Diretor do jornal saiu e retornou acompanhado de um ci-

dadão que se apresentou como sendo Moac Padilha, Diretor de Jor

nalismo do Jornal "O GLOBO", *

4, O Diretor de jornalismo Moacyr Padilha disse-me que não per

mitiria a minha entrada no arquivo dos jornais diários pelos se-/

guintes motivos:?

-- não me reconhecia como Oficial do Exército, apesar de estar/

faàdado e exibir a Carteira de Identidade;

- não reconhecia a autenticidade do Of no l1O0-Justiça de27 Jan

69 assinado pelo Sr Maj Hilton Justino Ferreira;

- e que o jornal não tinha obrigação em ceder o arquivo de jor

nais áiários para consulta.,

5, O fato deu-se na Sala do Gabinete do Diretor, estando pre-/

sente as seguintes pessoas: E, 2o Sgt Claudio Campos de Camargo,

Moacyr Padilha Diretor de Jornalismo, "Diretor do Jornal "O GLOBO"

e sua Secretária

 

 

Contínua.".



 

 

(Continuação da Part Reservada nªl/32,de 28 J © Ten S/2)

6, Do exposto acima solicito-vos providências à respeito tendo/

em vista que Moacyr Padilha, Diretor de Jornalismo do Jornal "O /

GLOBO" impediu a ação da justiça e desacreditou a um Oficial do /

Exército, não reconhecendo com tal apesar de estar fardado, estar/

ea serviço da Justiça e ter apresentado documento de identidade.,

ideaeKR

RESP lopuvromo SANTO
Ten - 9/2
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 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

I EXÉRCITO - Bda Aet

 1o GRUPO DE ARTILHARIAABROTERRE;STRE

Riode Janeiro,GB,31Jan 69

D
Offcio no 5-92 Ten Cel Cmt do 1o G A Aet

Ao

Exmo S r Cmt da Bda Aet

Assunto

% Encaminhamento

Anexo: Parte No1-Res,de 28 Jan 69,

ão 1o Ten S/2

- - Encaminho a V Ex8 o documento em anexo solicitando providências/

que V Ex8 julgar convenientes em face da gravidade do fato.

 

GLADSTONE MAIA - Ten Cel

Cmt do 1o G A Aet

  



 

 

  

  

"Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder?

Vocês têm coragem de aplaudir Este ano uma música, tipo de música

quevocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado.

Vocês são a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanha,

velhote inimigo que morreu ontem,

Vocês não estão entendendo nada, nada, nada,

Absolutamente , nada,

Vim dizer aqui que quem têéve a coragem de assumir a estrutura do 4

festival, não com mêdo como Chico de Assis propunha, mas com cora

gem - Quem teve a cõragem de assumir essa estrutura e fazê-la explo

dir foi Gilberto Gil e eu, Não foi ninguem, foi Gilberto Gil e fui

eu, mas ninguem,

Vocês estão por fóra.

Vocês não estão entendendo nada.

Quejuventude é essa?

Que juventude é essa?

- Vocês são iguais a quem?

Vocêssão iguais aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atô

res., 7a

Vocês não diferem em nada dêles,

Vocês não diferem em méda. "

E por falar nisso: Viva a Cacilda Becker!

Viva a Cacilda Becker!

Bu tinha comprometido dar esta viva aqui.

Não tem nada haver com vocês.,
ao

O problema é o seguinte:

- Estão querendo policiar a música brasileira e eu e Gilberto Gil

já vimos isso.

Bu vim aqui para acabar com isso.

Eu quero dizer ao juri: me desclassifique.

Eu não tenho nada haver com isso.,

Gilberto Gil está aqui comigo.

Só para nós acabarmos com o festival e tôda a imbecilidade que rei

na no Brasil - Acabar com tudo de uma vezl

Vocês querem festival para isso___

Nó s", eu e êle, tivemos cozagám de entrar em todos as estruturas

- Continua -
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a?(Continuação da informa tiradadeuma gravação na sala do /

EB-2 da Bda Aet).

  
e sair delas todas e se voces em políticas foreia

ca, estamos feitos, "

EB são em estéti

Rio de Janeiro, CB, 11 de fevereiro de 1969

£

Lo)

NQa, deu um
e HILTONmsfmo
É Maj Encarregado da Investigação Sumáéria

 
 

  



 

   
 

    
TERMO DE PERGUNEAS AO INDICIADO

 

& Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e /

.) sessenta e nove, nestacidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanaba

&? ra, no quartel de Primeiro Grupo de Artilharia Aeroterrestre, pres

ª» nsente o Major HILTON JUSTINO FERREIRA, Encarregado desta Inquiri-/
&: rXfão Sumária, comigo Segundo Sargento LUIZ CARLOS DE CARVADNHO, ser-

Y víndo de Escrivão, compareceu CABTANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO,/
a fim de ser interrogado sôbre o documento de fôlhas número: ,
disse que no Festival da canção popular se encontrava com raiva de
vido as váias e chingamento que lhe era dirigidas, que já eram u-

&?MJS > ma esplosão do que já vinha acontecendo há muito tempo; declara //

i que o público sdmente daria valor à música, ao estilo novo de músi

!,VKJ) ca um ano depois, quando então aplaudirism, um aplauso atrazado; /

sô bre(matar amanhã, velhote inimigo que morreu onter), declara quê

g Leo com essa fraze eu teria me referido a que a cada estágio da mísica,

ãQéªªª digo, cada estágio de evolução da música só era atingido por aquê-
& le tipo de público depois de ultrapassada, usando Esses têrmos //

violentos por motivos de sua arte ter sido tão combatida é discu-

tida e sôbre tudo por estar sendo atecado e ofendido naquêle momen

to; sôbre a estrutura do festival declara que o tipo de música para

vencer o festival deveria obdecer, digo, obedecer, a padrões eEstabe

lecidos, tipos estabelecidos, chegando mesmo existir " música de /

festival" e sua música, sendo diferente da abitual, próvocava reação

pelo público, de descrédito, de desrrespeito, e nêsse sentido disse

que precisava ter coragem para fazer uma cousa diferente dentro do

festival, "não com mêdo como Chico de Assis propunha", porque segun-

do êle a modernização da música deveria ser lenta e sem influência

, de música internacional, pois o declarante afirma que,nas suas mi-

sicas, têm influência da música Americana e dos Bleattbes,digo, /
_ Beattles; O público não entendia a sua música; sôbre o espetáculo

_ "RODA VIVA" o declarante achou interessante, nãowgostando nada como

Pessoas espancarar os atôóres no Teatro, e por isso disse para o pú

blico que Eles "erem iguais aquêles que foram na roda viva e espan

cararm os atôóres", falando tudo por que estava com raiva; 0 declaran

te deu vivaà Cacilda BECke,digo, Cacilda Becke por que admira imen

samente como atriz embora não tenha aproximação pessoal com ela; /

sôbre "acabar com o festival e tôda a imbecilidade que reina no Bra

sil", declara que estando com raiva e queria fazer sua música enten

dida, estando ainda lutando para impôr a sua música, estando hoje/

reconhecendo que não tinha razão para dizer isso, porque o artista

não tem direito dizer que o público não à altura de entender o que ;

o artista faz; sôbre "se vocês em política forem como são em esté. ª

P" " - Continua-
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rguntas ao indiciado) BUSVU
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tica, estamos feito declara que notou que o púbh'éo esªcªãva com /

políticas e até mesmo com catazes de Chê Guevara, não tendo

a idéia de estética musical, e como para o declarante o problema E

ra estítica musical, a qual o público não entendia, a seu ver, en-

tão para ofendê-lo disse aquélas palavras, por que se a política /

dêle éra tão falha quanto a estética "estamos feitos", querendo di

zer estamos fritos; o declarante afirma que apenas queria impor a/

sua música no seu estilo nada além disso., É como nada mais disse e

nem lhe foi perguntado deu o endarregado desta Inquiriçãodigº, In

vestigação Sumária por findo o presente interrogatório, mandando la

vrar êste têrmo que, depois de achado conforme, assina com o indie

ciadoas testemunhas 1o Tenente RESPICIO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO,

Capitão GERALDO DE PAULA SANTOS, ambos servindo no 1a Grupo de Ar-

. tilharia Aeroterrestre, e comigo Segundo Sargento LUIZ CARLOS DE 4.

CARVALHO, servindo de Escrivão, que o escrevi.,

 

(Continuação do tê de

(MLM Mini/W;
HILTON JUSTINO FERREIRA-Ma jor

Encarregado da Investigação Sumária

Cla) Co (res

a

Vara Arvam
CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO
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[. RESPÍQIO ÁNPONIO DO ESPÍRITO SANTO -1oTen

 
  
 

Testemunha

LUÍZ CARLOS DE CARVALHO - 2o Sgt
Escrivão //
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E PROIBIDO PROIBIR 6%

 maé da virgem diz que não |
o anúncio da televisao
estava escrito no portao
o maestro ergueu o dodo
além da porta há o porteiro, sim.,

eu digo não ao não
eu digo
proibido proibir

Me de um beijo, meu amor
EBles- estao nos esperando
Os automóveis ardem em chamas.

a
0
W

Derrubar as prateleiras,
As estátuas, as estantes,
As vidraças, louças, livros sim,

EB eu digo não ao não.
E eu digo é
Proibido proibir.

do
4
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É de manha

É de madrugada, é de manhã

Não sei mais de nada,

É de manhã,

Vou ver meu amor...
 

 

É de manha

Vou ver minha amada

E de manhã

Flor da madrugada, é de manhã,

Vou ver minha flor,

Vou pela estrada

. E cada estrêla é uma flor.

Mas a flor amada É

É mais que a madrugada

B foi por ela

Que o galo cocorocou,
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Vamos passear na floresta escondida, meu amor,

Vamos passear na avenida,

V amos passear nas vendas no alto, meu amor,

HA uma cordilheira sob o asfalto.,

  

A estação primeira de Mangueira

Passa em ruas largas.

Passa por debaixo da Avenida

Presidente Vargas,

Vamos passear nos Estados Unidos do Brasil

. Vamos passear escondidos.,

Vamos desfilar pela rua onde Mangueira passou

VYanos por debaixo das ruas,

Debaixo das bombas, das bandeiras,

Debaixo das botas, das rosas,

Dos jardins, debaixo da lama,

Debaixo da cama,.
_L)

 
 



  
 © (4

SECRETO W3a
r a 0 P 1 C 4 L I A 527 XX! MX

   

Sôbre a cabeça os avioês
Sób os meus pés os caminhoes
Aponta contra os chapadõoes meu nariz.,

Eu organizo o movimento,
Eu oriento o carnaval,
Eu inauguro o monumento
No planalto central do paífz.,

 

 

Viva a bossa, viva a palhoça.,
O monumento é de papel crepon e prata,
Os olhos verdes da mulata,
A cabeleira esconde atráz da verde mata,
0 luar do sertão.

O monumento não tem porta.
A entrada é uma rua antiga, estreita e torta,
B nos joelhos uma criança sorridente,
Fria e morta estende a mão.

Viva a mata, Viva a mulata.
No pátio interno há uma piscina
Com água azul de armaralina,
Coqueiro, brisa e fala nordestina,
B faróis.

Na mão direita tem uma roseira
Autenticando eterna primavera,
E nos jardins os urrmbus
Passeiam a tarde inteira entre os girassóis.

Viva Maria, Viva a Bahia.
No pulso esquerdo bang-bang,
Em suas veias corre muito pouco sangue,
Mas seu coração balança a um samba de tamborim,

Emite acordes dissonantes
Pelos cinco mil alto-falantes:
Senhoras e senhores, êle poê os olhos grandes sôbre*min.

- Conti __ÉCRETO
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Viva Iracema, Viva Ipanema,

Domingo é o "fino da bossa"

Segunda-feirá está "na fossa"

Terça-feira vai à rôça, porém

0 momento é bem moderno:

Não disse nada do mádêlo do meu terno.

Que tudo mais vá pro inferno, meu bem.

Viva a banda, Carmem Miranda,
229
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DIVINO - MARAVILHOSO |
 

Atenção ao dobrar uma esquina,
Uma alegria, atenção menina,
Você vem? Quanto anos você tem?
Atenção. Precisa ter olhos firmes
Pra êste sol, para esta escuridão.

 

 

Atenção, tudo é perigoso,
Tudo é divino maravilhoso+
Atenção para o refrão; é
E preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte,
Atenção para a estrofe, pra o refrão,

Pra o palavrão, para a palavra de ordem,

Atenção para o samba exaltação.

Atenção tudo é perigoso,

Tudo é divino

Atenção para as janelas no alto,

Atenção ao pisar o asfalto, o mangue,

Atenção para o sangue sôbre o chão,

Atenção, tudoé perigoso,

Tudo é divino-raravilhoso...ete,
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Como um dia numa festa
Realçavas a manhã,
Luz de sol, janela aberta,
Festa e verde é seu olhar.

 

Pé de avenca na janela,
Brisa verde, verde jar,

; Vê se alegra tudo agora,

* Vê se para de chorar.

Abre os olhos, mostra o riso.
Quero, careço, preciso
De ver você se alegrar.
Eu não estou indo-me embora,

(, Tou só preparando a hora de voltar.

No resto do meu caminho,

No brilho longe dos trilhos,

Na correnteza do rio,

Vou voltando pra você.

Na resistência do vento,

No tempo que vou e espero,

No braço, no pensamento,

Vou voltando p'ra você.

No rosto da Caterina,

L. Nas águas de Amaralina,

Na calma da calmaria,

Longe do mar da Bahia

Limite da minha vida,

Vou voltando pra você,

Vou voltando como um dia

Realçavas a manhã

Entre avencas, verdes brisa,

Tu de nóvo sotrirás.

E eu tedirei que um dia,

A s estiadas voltarª;

Voltarão trazendo todos

Rra a festa do lugar.
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SAUDOSISMO

Eu, você, nós dois

Já temos um passado, meu amor,

Um violão guardado, aquela flor

E outras murmulhas mais.

Eu, vocõe, João

Girandona vitrola sem parar,

E as notas dissonantes que nós dois

Tentamos inventar:

"A felicidade", "A felicidade",
as

Eu, você, depois:

"Quantefeira de cinzas" no país

E as notas dissonantes se integraram

Ao som dos imbecis.

Sim, você, nós dois

Já temosum passado, meu amor,

A bossa, a fossa, a nossa grande dor,

"Como dois quadradões:

" Lobo, lôóbo bobo", "Lôbo bobo",

=

Eu, você, João

Girandona vitrola sem parar

B eu fico comovido de lembrar

O tempo eo som,

Ah, como era bom, mas

"chega de saudade", a realidade

E que aprendemos tom João

Pra sempre ser

"Desafinado".
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BOA PALAVRA "*

Aprendeu s&zinho, na areia, no chão

A brincar sbzinho

Sem a mao dé um irmão

w Aprendeu como o vento

Que o sono passou

Acordou s&zinho no sol, sem amor.,

 

"Tava dormindo, acordei

Para acertar um namoro,

Me deram o que de beber

A. Numa caneca de ouro",

Não lhe deram nada

Não é seu êsse chão.
as

Deita olhando o céu

Que o céu não tem dono não.

Com um passarinho

Aprende a voar.

Solta o pensamento

Num braço de mar,

"Voau p'ra a beira do rio

Passou num pôóço dourado:

& MôçÇa com seunamorado,

Rico com seu empregado",
-

Aprendeu sbzinho, deitado no chão,

A esperar sbzinho,

Tempo de encontrar irmão.,

Inda a madrugada espera nascer.,

Não lhe deram nada.,

Mas não quer morrer.

"Boa palavra, rapaz,

Boa palavra, rapaz,

Boa palavra, rapaz,

E assim que um homem faz!

 

 



 

 

Você precisa saber da piscina,

Da margarina, da carábina,

Da gasolina.

Você precisa saber de mim.

Baby, Baby,

Bu sei que é assim...

Você precisa tomar um sorvete

Na Ianchonete,

Andar com a gente,

Me ver de perto,

Ouvir aquela canção do Roberto.

Baby, Bay,

Há quanto tempo.

Você precisa aprender inglês

Precisa aprender o que eu sei

E o que eu não sei mais.,

Não seim comigo vai tudo azul,

Contigo vai tudo em paz,

Vivemos na melhor cidade

Da América do Sul,

Você precisa, você precisa,

Nãosei, leia na minha camisa:

Baby, baby, y love you.,

NT, P&R
&
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QUEM ME DERA

 

Adeus, meu bem

Eu não vou mais voltar

Se Deus quizer,

You mandar te buscar,

De madrugada

Quando o sol cai deu' d' agua

You mandar te buscar,

Ai, quem me dera voltar
Quem me dera um dia,
Meu Deus, não tenho alegria,
Bahia no coração.,

Ai, quem me dera voltar

Quem me dera o dia

De ter de nóvo a Bahia

Todinha no coração.

Ai, água clara que não tem fim,
Não há outra canção em mim,
Que sudadel ,..

Ai, quem me dera,

Meu Deus, quem me dera o dia
De ter de nôúóvo a Bahia
E, nela, o amor feliz.

Ai, quem me dera,

Meu bem, quem me dera o dia
De ter você na Bahia;:

O mar e o amor que eu quis,
Adeus, meu ber,

Bu não vou mais voltar,
Se Deus quiser

Vou mandar te buscar.
Na lua cheia

Quando é tão branca a areia
Vou mandar te buscar,

   



NS. Pa 0,%, 56, 1, p, 2

  
0+ F

aªªg/&A VOZ DO MORTO W( Um retrato de Aracy de Almeida). Y X

Estamos aqui no tablado

Feito de ouro e prata,

De filé-de-nylon.

 

f£les querem salvar

Ãs glórias nacionais

As glórias nacionais, coitados.
  

Ninguém me salva,

Ninguem engana,

Eu sou alegre, eu sou contente,

Eu sou cigana, eu sou terrível,

Eu sou o samba,

A voz do morto,

Os pés do torto,

4 0 cair do pôrto,

A vez do louco,

A paz do mundo,

Na glória,

Eu canto com o mundo que roda

Bu e o Paulinho da Viola

B viva o Paulinho da Viola.

Eu canto com o mundo que roda

Mesmo do lado de fora

Mesmo que eu não cante agora,

Ningué& me atende,

. Ninguem me chara,

Mas ninguem me prende,

Ninguem me engana,

Eu sou valente,

Eu sou o samba,

A voz do morto,

atrez'do muro,

A vez de tudo,

A paz do mundo,

Na glória,

 

  



 

V8. PRo.css . 36. L,p, 305 é d

fp AUX/( R Qi |

DOMINGO & f R

Roda, tôda gente roda
Ao redor desta tarde
E esta praça é formosa
E a rosa pousada
No meio da roda
No meio da tarde
De um grande jardim,

 

 

Rosa não espera por mim,
Rosa, menina pousada
Não espera por nada,
Não espera por mim,

. "Roda tôda gente roda

Ao redor desta praça

E esta tarde está morta"

E a rosa, coitada, 3

Na praça, na porta,

Na sala, na tarde de um esmo jardim;

"Que dia espera por mim?"

"Nova, perdida, calada,

Não há madrugada esperando por mim",
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Na frente do espêlho

Sem que ninguém a visse, (_ CLS. E») ..

Miss, linda, feia, du.

Lindonéia desaparecia,

 

   

Despedaçados, atropelados,

Cachorros mortos nas ruas,

Policiais vigiando,

0 sol batendo nas frutas, sangrando,

Ai, meu amor,

A solidão vai me matar de dor. w

Lindonéia, côe parda,
Frutas na feira.

. Lindonéia, solteira, *

Lindonéia, domingo, segunda-feira,

Lindonéiaf desaparecida,

Na igreja, no andor,

Lindonéia desaparecida,

Na preguiça, no progresso.

Lindonéia desaparecida,

Nas paradas de sucesso.

Ai, meu amor,

A solidao vai me mater de dor.

No avêsso do espêlho

. Mais desaparecidã,

Ela apareceu na fotografia,

Do outro lado da vida,
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Cada palmeira da estrada

Tem uma moça recostada

Uma é minha namorada

E esta estrada vai dar no mar.

Caãa palma enluarada

Tem que estár quieta, parada.

Qualquer canção, quase nada

Vai fazer o sol levantar,

. Vai fazer o dia nascer.,

» Namorando a madrugada

Eu e minha namorada

Vamos andando na estrada

Que vai dar no avarandado do amanhecer,
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Eu vou fazer uma canção pra ela,
Uma canção singela, brasileira,
Bu vou fazer um yêyêyê romântico,
Um anti-computador sentimental,
Eu vou fazer uma canção de amor,

 

Para gravar num disco voador.
Uma canção dizendo tudo a ela
Que ainda estou sdzinho, apaixonado,

Para lançar no espaço sideral,
9 Minha paixao há de brilhar na noite

No céu de uma cidade do interior
Como um objeto nao-identificado,
Que ainda estou sbzinho, apaixonado
Como um objeto não identificado,
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Quando a manhã madrugava
Calma, alta, clara,
Clara morria de amor.

Faca de ponta flor e flor
Cambraia branca sob o sol
Cravina branca , amor
Cravina, armor, cravina
E sonha
A môça chamada clara
Alma, lava
Alva cambraia no sol.,

 

. Galo cantando, côr e côr,

Passáro preto, dor e dor,

Um marinheiro, amor

Distante, amor

E a móça sonha só:

"Um marinheiro sob o sol,

Onde andará o meu amor,

Onde andará o meu amor,

No mar, amor,

No mar ou sonha., .."

"Se êle ainda lembra o meu nome

Longe, longe, onde,

* . Onde estiver, numa onda, num bar,

numa onda que quer me levar

para o mar de água clara,

_ Clara, clara, clara,

ouço meu bem me chamar",

Faca de ponta, dor e aêr,

Cravo vermelho no lençol,

Cravo vermelho, amor,
àVermelho, 2MOYF,
WCravina e galos

E a môça chamada Clara,

Clara, Clara, Clara,

Alma tranquila de dor,

me
r?
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Que Menina é aquela

Que entrou na roda agora V

Bu quero falar com ela

Ninguem sabe onde ela mora

Por ela toca o pandeiro

Por ela canta a viola

E quendo ela está no samba

Ninguém mais entra na roda

Enquanto ela samba, as outras

Ficam do lado de fora,

B quando ela para, o samba

Se acaba na mesma hora

Que menina é aquela

Que entrou na roda agora

, Ninguém sabe nessa terra

Me contar a sua história

E eu quero falar com ela

E ninguém sabe onde ela mora

Ninguém sabe sua janela

Ninguém sabeÚsua porta

Quem sabe se ela é donzela

Quem sabe se ela namora

E depois o samba acaba

E ela fica na memória

Rue menina é aquela

Que entrou na roda agora

. Ela tem um remelexo

Que valha-me Deus, Nossa Senhotal
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Olhos abertos em vento

Sôbre o espaço do aterro

Sôbre o espaço, sôbre o mar.

0 Mar vai longe do flamengo.

O céu vai longe, suspenso

Em mastros firmes e lentos,

Frio palmeiral de cimento,

 

O céuvai longe do outeiro

O céu vai longe da Glória

O céu vai longe, suspenso

Em luzes de lues mortas,

Luzes de uma nova aurora,

Que mantém a grama nova

E o dia sempre nascendo,

Quem vai ao cinema,

Quem vai ao teatro,

Quem vai pra o trabalho,

Quem vai descansar,

Quem canta, quem canta,

Quem pensa na vida,

Quem olha a avenida,

Quem espera voltar...,

Os automóveis parecem parar

Os automóveis parecem voar

Mas já se acende e flutua

No alto do céu uma lua

O Val, vermelho e azul,

No alto do céu do Rio,

Uma lua oval da Esso,

Comove e ilumina o beijo,

Dos pobres, tristes, felizes

Corações amantes do nosso Brasil,
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SUPERBACANA

Tôda essa gente se engana

Ou então finge que não vê

Que eu nasci pra ser o superbacana

Superbacana,

Superbacana, superflit, supervine,

Superhist, superbacana,

Estilhaços sôbre Copacabana,

0 mundo em Copacabana,

Tudo em Copacabana,

o mundo explode longe, muito longe,

' O sol responde, o tempo esconde,

O vento espalha, e as migalhas

Caem tôdas sóbre Copacabana

O Me engana, esconde o superamendoim,

O espinafre, o biotônico,

O comando do avião supersônico,

Ao avanço econômico, 3

Ao poder atômico;

A moeda número um do fio Patinhas

Não é minha,

Um batalhão de cowboys

Barra a entrada da legião

Dos super-heróis

E eu, superbacana,

Vou sonhando

. Até explodir colorido,
No sol, nos cinco sentidos,
Nada no bôlso ou nas mãôs,
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Caminhando contra o vento, Alí 6 '

Sem lenço, sem documento,

No sol de quase dezembro, 1 É LS EX;

(Eu Vºu-). K LOU

  
O sol se reparte em crimes,

Espaçonaves, guerrilhas,

Em cardinales bonitas,

(Eu vou).

Em caras de presidentes,

Em grandes beijos de amor,

Em dentes, pernas, bandeiras,

Bomba e Brigitte Bardot.

0 sol nas bancas de revista

Me enche de alegria e preguiça,

º. Quem lê janta notícia,

Eu vou,

Por entre jogos e nomes,

Os plhos cheios de córes,

O peito cheios de amóres vãos,

Eu vou, por que não?

Ela pensa em casamento

E eu nunca mais fui à escola,

Sem lenço, sem documento,

(Eu vou ).

Bu tomo uma coca-cola,
. Ela pensa em casamento,

Eluma canção me consola,

(Eu vou).

Por entre jogos e nomes,

Sem livros e sem fuzis,

Sem fome, sem telefone,

No coração do Brasil.

Ela nem sabe, até pensei,

Eu cantar na televisão,

O sol é tão bonito,

(Eu vou),

Sem lenço, sem documento,

Nada no bôlso ou nas mãos,

Amor, eu vou,

Por que não?
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escanear

Meu coração não se cança

De ter esperança

De um dia ser tudo o que quer.

Meu coração de criança

Não é só a lembrança

De um vulto feliz de mulher

Que passou por meu sonho

Sem dizer adeus

". E fez dos olhos meus

Um chorar mais sem fim,

Meu coração vagabundo

Quer guardar o mundo em mim,
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ATRAS DO TRIO ELETRICO
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Atrás do trio elétrico
Só não vai quem já morreu,
Quem já botou pra rachar,
Aprendeu que é do outro lado
Do lado de lá do lado

, Que é lá do lado de lá.

O sol é seu, o som é meu.

Quero morrer, quero morrer já.

. ,O som é seu, o sol é meu,

Quero viver, quro viver lá.

Nem quero saber se o diabo nasceu

Foi na Bahia, foi na Bahia; "

0 trio elétro-sol rompeu

No meio dia no meio dia,
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No dia que eu vim-me embora

Minha mãe chorava em aí

Minha irma chorava em uí

E eu nem olhava pra trás.

 

  

 

No dia que eu vim-me embora,

Não teve nada demais: *
Mala de couro forrada

Com pano forte, brim cáÁqui,

Minha avé já quase morta,

Minha mãe até à porta,

Minha irma até à rua,

E até o pôrto, meu pai,

O qual não disse palavra,

Durante todo o caminho

B quando eu me vi sbzinho

Vi que não entendia nada

Nem de pra o que eu ia indo
Nem dos sonhos que eu sonhava ,

Sentia apenas que a mala

De couro que eu carregava,
Embora estando forrada,
Fedia, cheirava mal.,

Agora isso eu ia indo,
Atravessando, seguindo,
Nem chorando, nem sorrindo,
Sb zinho, pra a capital.
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Na terra em que o mar não bate
Não bate o meu coração.
O mar onde o céu flutua,
Onde morreu o caminho do chão.
Nasei numa onda verde
Na espuma me batisei

* Vim trazido nume rede

Na areia me enterrarei

Na areia me entarrarei,

 

  

Ou então nasci na palma

* Palha da palma no chão.

' Tenho a alma de àgua clara ,

, Meu braço espalhado em práia,

& E o mar na palma da mão,

Mas o mar não é todo o mar,

Mar que em todo o mundo exista.

Ou melhor, é o mar do mundo

De um certo ponto de vista,

De onde só se avista o mar

E a Ilha de Itaparica.,

A Bahia é que é o cais,

A praia, a beira, a espuma.,

E a Bahia só tem uma:

Costa clara, litoral.,
. E porisso que é o azul

Côr de minha devoção

Não qualquer azul, azul
De qualquer céu, quelquer dia,
Azul de qualquer poesia,
De samba tirado em vão.

É o azul que a gente fita
No azul do mar da Bahia
É a côr que lá principia
Que habita em meu coração.
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R9 Examinando-se atentamente o presente processo de Invest1-/

gaçao Sumária, verifica-se que;

Q&fo 1 - CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO, em fins de setembro

de 1968, estêve no Rio de Janeiro cumprindo um contrato de duas se

manas, como cantor, na BOATE SUCATA - Leblon - GB, onde não "can-

$ou o Hino Nacional em ritmo de TROPICALIA"(Doe de Fl no4), tonfor

me o constante nos Doc de Fl no50 e 51, 47%é 48, no entanto, nas /

boates em São Paulo, afirma o indiciado, não trabalhou ou cantou /

em nenhuma delas, embora tenha frequentado algumas para diversão/

(Doc de Fl no54); está ainda êste fato relacionado com o Hino Na-/

cional Brasileiro em fase de averiguações, conforme deprecada en-/

. viada ao Exmo Sr Gen Cmt do II Ex constante do Doc de Fl no68, pa-

ra fins de enquadramento no artigo nº37, da Lei nº3l4, de 13 Mar /

67;

2.- O indiciado conheceu MARTHA DE ALENCAR(Doc de Fl no61), /

dirigente da EDITORA CULTURAL DO JORNAL "O SOL"; por intermédio dê

sua stual espôsa, quando solteira trabalhou alêâuns meses nêsse jor

nal, não tendo, o indiciado, relações de intimidade ou políticas /

com MARTHA DE ALENCAR, como se verifica no Doc de Fl no

3 - O indiciado não tomou parte em debate sôbre a música popu

lar brasileira na SEMANA DA CULTURA, sob os auspÍcios do Instituto

Brasileiro para o Desenvolvimento, do Diretório Acadêmico Barão de

Mauá, da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, sito à Pra-

8 ca 15 de Novembro, (Doc de Fl no6l1), conforme oconstante do Doc /

de Fl no7l, no entanto, tomou parté em DEBATE sôbre sua música na/

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em São Paulo(Doc de Fl no7l

e 72), juntamente com GILBERTO GIL, num ambiente dé váias é grita

rias, num ambiente de balbúrdias, conforme Doc de Fl no72 e 73, o

que torna evidente sua participação em movimentos estudantis em /

Faculdades, num ambiente de deturpação da ordem, com orientação /

escusa, quiça comunista e de filo-comunistas, como ficou também /

demonstrado no Doc de Fl no62 sua participação, para entreteninen

to de estudantes, durante a ocupação da F,culdade de Economia da /

Universidade de São Paulo, poracadêmicos de esquerda, comunistas,/

conforme o próprio indiciado deixaantever no seu depoimento cons-

tante de Fl no73; O indiciado manifestou, portanto, solidariedade

- Continua -
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çppkestudantes em reunião de caráter subversivo;

" fnos artigos no38 e 55 da Lei de Segurança Nacional/67;

 

P) 4 - o indiciado é identificado com o GRUPO BAHIANO da Música

Popular Brasileira(Doc de Fl no 62), conforme Doc de Fl no72, se-/

gundo o qual o indiciado afirma que "não é filiado a nenhum grupo

e a expressão Grupo Bahiano é aplicada pela Imprensa ao conjunto/

de compositores e cantores naturais do Estado da Bahia"(Doc de Fl

no72); 3

5 - o indiciado afirma no Doc de Fl no72 que não tomou parte

no SHOW " OPINIÃO" e " ARENA CONTA ZUMBI " (Doc de Fl no 62), afir

mando quê apenas âàcomôanhou a sua irma MARIA BETÁNIA, a pedido de

seu pai, quando éla tomou parte no referido show]

. 6 - o indiciado tomou parte no show do TEATRO PARAMONIT(Doec /

de Fl no72 e 73) em 18 Mai 65, não podendo êste encarregado afir-

mar o caráter esquerdista, conforme o mesmoºdocumento; a música /

cantado pelo indiciado nêsse show, DE MANHÃ, não tem caráter sub-

versivo, conforme se depreende da composição anexa ao presente //

processo, baseando nas declaraçães do indiciado às Fl no72;

T7 - o indiciado assinou os manifestos de fôlhas número 13,/

14 e 17, de cunho comunista, gritantemente subvãrsivos, altamente

ofensivos à moral do Governador do Estado da Guanabara e ao Exmo

Senhor Ministro da Justiça, denunciando o "Cerceamento das liber-

dades individuais na Guanabara" e ainda " que se ponha têrmo às /

condições flagrantemente ilegais da prisão de nossos companheiros

. intelectuais, que já agora parece assumir características de um /

sequestro oficial"; está enquadrado no Art 3o e seus parágrafos,/

Art 23, 29, 33, 38, 40, 42 e 55, da Lei no 314, de 13 Mar 67 e ain

da nos Art 1o e seu $ 19, 12, 14, 19 e Art 23, da Lei 5.250, de 9

Fev 67 e ainda os Art 37 e 38, desta Lei;

 
8 - o indiciado, face os Doc de Fl no1l5,16 e 61( constituin-

do-se no comando dos intelectuais, de orientação comufista") e /

ainda 14, 16, 17 e 62 e suas declarações contidas nos Dec de Fl /

no 52,53,54,71,72,73,82 e 83, participa de grupos de cantores, com &

positores e intelectuais de orientação filo-comunista, atuando em

franca atividade nos meios culturais, confirmando o constante do/ <

Doc de Fl nol5, podendo ser um "UTIL INOCENTE", a serviço dos co- &

munistas, ou ainda, em menor gráu, um comunista consciente que //

procura, em seus métodos usuais, se esconder e usar o mascaramen- *

to nas suas assertivas; está enquadrado no Art 38 e 55,da Lei de *

1

$

Segurança Nacional; _ Gontisua -
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9 - Por livre vontade e decisao pria o indiciado tomou

parte na passeata dos CEM MIL, conforme seus depoimentos de F1/

no 52 e 53, altamente subversiva, um acinte às autoridades e a0/

povo, num flagrante incitamento à desordem, à subversão e à cof

rupção; manifestou públicamente, o indiciado, a sua solidarieda

de em movimentos que afetam à subversão da ordem político-social

e também se referem à propagánda subversiva; está enquadrado nos

Art 3o, 21,22,24,25,29,31(Doc de Fl no 53), 32,33,38,40,42 e 55,/

da Lei de Segurança Nacional/67T. f 5%

 
 

E como o fato apurado constitue crime contra a Segurança Na

cional e crime capitulado na Lei de Imprensa/67, sejam êstes au-

tos remetidos ao Exmo Sr Gen Bda Chefe do GET/Bda Aet aquem in

. cumbe solucionar o mesmo,

& Rio de Janeiro, GB, 13 de fevereiro de 1969

 ªºc( ºu 'uft'xko º PR

HILTON JUSFINO FERBJâªAgª! L Eauaaa

Major Encarregado da gaçao Sumáéria

 



 

 D

    



NS.PROCSS,5G,4,0/346

 



 

SECRETO . 126

PF CONCLUSÃO

  

Aosªodias do mês de AZM$MJQano de 19 69 |

na Sala dos Generais do Min do Exército fªça o.» I
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CÃO SUMÁRIA DO EXÉRCITO (CISEx)

já) MÍMJW/ %» WG?

MTINISYTIRIO DO

COMISSÃO DE INVEST

   
PROCESSO No 058 -5 MAR 69

INDICIADO : EMANOEL TELES VELOSO

FUNA0 : Cantor e Compositor *

R s L A T ó R i o

1. ACUSAÇõas

- Tomou parte em passeata de cunho nitidamente subversivo,
C Passeata dos Cem Mil ). i

«= Tem participado, em suas atividades artlst1Cas, de gru -
Pos, que vem se constluulndo em um dos principais meios de guerra
p51coloºlca, grupos esse constituidos de cantores e compositores de
orientação filo-comunista,

- Apresentou um "Show", em companhia de GILBERTO GL; para .
estudantes que ocuparam, em julho de 1968, a Faculdade de Economia
da Universidade de São Paulo,

- Dirigiu, juntamente com outros indivíduos, Carta aberta
ao Ministro da Justiça, protestando contra a prisão pelo SNI de ele
mentos suspeitos.,

- Em algumas de suas composições musicais, incute sublimi-
narmente, mensagens de cunho subversivo, de incitamento à animosida
de entre as classes sociais e de exaltação de líderes comunistas,

2, PROVAS

- As constantes dos autos do Processo,

3, CONCLUSÃO

- Trata-se de um elemento a serv1ço das atividades comunis
tas, intencionalmente ou como "inocente útil"

A suspensão de seus direitos pOllthOS correspondkra não
só a impossibilidade de, utilizando sua popularidade, tentar um caz
go eletivo como, e pr1nc1pdlmente, de impedir ao indiciado a Parti-
cipação ostensiva em várias atividades e a ut11124ga0 de sua música
Para fins polltlcos, mesmo quando sub-repticiamente,

P
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Cont do Relatório atinente 20 processo no 0058 - 5 MAR 69.
 

  

  

Julga, em consequência, o Relator que o presente processo seja

remetido ao Ministério da Justiça que, pela sua COMISSÃO DE INMESTIGA -

cão, está capacitado a aplicar ao indiciado as sanções previstas no pa-

râgrafo I do artigo 2o do Ato Complementar no 39, de 20 de dezembro de

1963, suspendendo-lhe os direitos políticos por 10 ( Dez ) anos,sem prê

juizo de outra ação penal de que seja p ssível.

fa bruto

Gen Bda CELSO DE AZEVEDO DALTRO SANTOS

RELATOR

 

 
 

 



   

MINISTERIO DO EXEIREITO

COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO. SUMÁRIA DO EXÉRCITO (CISEx)

(fitounio 30h)

- 5 MAR 69

INDICIADO ; CAETANO EMANOEL VIANA TELES VELOSO

 

PROCESSO No

 

( Cantor e Compositor ).

MAT

BE CI s A1 o DA C o M I s s A o

" !
Aprovar o parecer do Relator e sugerir ao Excelentíssimo

: 55 2
Senhor Ministro do Exercito a remessa do presente processo ao

Ministério da Justiça, nos têrmos do Ato Complementar no 39, de

20 de dezembro de 1968,

  

  

da
Gen Div snvão co COELHO DA FROTA

PRESIDENTE
  

toc (29

Gen Bda Fritz AZEVEDO MANSO

( ) ªs
[NT

Gen Bda CELSO DE AZEVEDO DALTRO SANTOS



No. Pro-css-.36.

   33, ©. 330/330

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
GABINETE DO MINISTRO

DECISKO DO MINISTRO DO EXÉRCITO

Aprovo a decisão da COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SUMÍRIA DO

EXÉRCITO,
3 L.s ,5: +Remeta-se o presente processo ao Ministerio da Justiça.

, e/e (Fªfvalâefk)

 


