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Ilm? Sr? Diretor do Serviço de Censura de Diversões Públicas do

D.P.F. - Brasília

WEA DISCOS LTDA., com sede na cidade do Rio de Janeiro na Rua Itaipava no 44, ins-

crita nesse Órgão Federal, seção Rio de Janeiro sob o no 273, vem por seu procura-
dor (doc.I1) abaixo assinado, inconformada com a decisão de V.Sa. que manteve a
decisão do Sr. Chefe do Serviço Seção Rio de Janeiro, vetando a letra da obra musi
cal intitulada "MULEQUE SACAM", de autoria de Mu e Rita Lee, recorrer ao Conselho

Superior de Censura, com o objetivo de obter o reexame da referida obra musical, em

grau de recurso, na forma do disposto no art. 17 da Lei no 5536 de 21 de novembro

de 1968.

A Requerente esclarece a V.Sa. que apenas foi comunicada verbalmente da confirmação

do veto, não tendo até a presente data recebido o competente ofício desse Serviço
de Censura, comunicando a decisão de V.5a., pelo que considera o presente é inter
posto tempestivamente.

Nessas condições, pede a V.S5a. se digne encaminhar o recurso anexo â apreciação do
Conselho Superior de Censura.

   

    
uma empresa do Grupo Warner Commun. c ªA

 



AM), PB

P R O C U RMA c Ã o

Pelo presente instrumento particular de procuração, WEA DISCOS LTDA, com

sede nesta cidade na Rua Itaipava no 44, CGC. no 42.470.112/0001-56,neste

ato representada na forma de seus estatutos por HAIDAR MIDANI, nomeia e

Constitui seu bastante procurador Paulo Rosa Junior, Brasileiro ; Casado e

bacharel em direito, inscrito na OAB-RJ sob o no E 14053, poderes para

representar a outorgante perante o Serviço de Censura de Diversões Públi-

cas e Conselho Superior de Censura, podendo assinar requerimentos, inter

por recursos enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel de-

sempenho deste mandato inclusive substabelecer.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1980
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MULEQUE SACANA
Mu e Rita Lee

Não levo fama sem deitar na cama
Desde criança pego pra capar
Mamae dizia:
Muleque sacana você é pequenininho
Mas já sabe transar

Cresci no meio de uma vida dura _%,ª É 9 3

Meu pai nao tinha grana_pra me dar 4 077 40 /220>

Mas através de um garotão da rua * /, I-. '

--
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Descolei uma viuva pra me sustentar 3 Suze A 1 , !

TL,«o imei,»204298,4ª
WEu sou meio heija-flor *é=â]li,/W&ÁÚ/ajn #20“)

Bom de bico
TF

Bico de amor
- Lege -47a Aa Ou

Já estudei em colégio de padre

Fui reprovado em educação f R

Fugi de casa e por um milagre Eoeaaa
É P - _DPF/SR/RTI

conquistei a professora de religião P i

Tomara que cala o tomara-que-caia

Prefiro mesmo é o topless

Eu sempre fui um malandro de praia

E se bobear ainda traço o Bottonless

 


