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No caso da atriz, jornalista e apresentadora Vida Alves a 
situação foi diferente, porque ela se fez conhecer e re-
conhecer, graças ao trabalho que desenvolveu à frente 

da Associação dos Pioneiros Profi ssionais e Incentivadores da 
Televisão Brasileira (Pró-TV), entidade criada pela própria atriz 
em 1995. 

Ativa mesmo depois que a TV Tupi deixou de existir, no início 
da década de 1980, Vida Alves foi juntando material escrito e 
fotografado sobre os primórdios da televisão no Brasil. De outros 
colegas obteve câmeras e conteúdo eletrônico a ponto de já não 
caber mais nas dependências de sua casa no Sumaré, dando 
início assim à Pró-TV. 

A criação de uma sigla serviu para mostrar que a entidade 
deixavas de ser apenas um acervo, para se transformar em um 
centro de estudos sobre o desenvolvimento da televisão no Brasil, 
premiando anualmente profi ssionais que se destacam na mídia e 
no meio estudantil, ao desenvolver estudos e trabalhos voltados 
à preservação da memória da televisão brasileira.

A própria Vida Alves é parte da história da televisão, ao pro-
tagonizar o primeiro beijo em uma telenovela. Foi no ano de 
1951, em “Sua vida me Pertence”. No papel principal, a atriz foi 
beijada por Walter Foster, o galã da época. Depois, por coinci-
dência, caberia a ela também protagonizar o primeiro beijo gay, 
em “Calúnia”, na mesma Tupi. 

Foi em um episódio da série intitulada, “TV de Vanguarda”. Vida 
interpretou a diretora de um internato que se descobre apaixonada 
por uma colega de trabalho, interpretada por Geórgia Gomide. O 
programa ia ao ar tarde da noite e na época, 1963, o beijo entre 
duas mulheres acabou não tendo maior repercussão.

Essas informações, no entanto, são ilustrativas e servem mais 

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Marcia Kupstas - Bernardo França (Ilus-

tr) – Ática – Três inseparáveis amigas, tão ligadas que 
nomeavam-se uma “entidade” – DEDALU - criado a 
partir das inicias de seus nomes, na época de colégio, 
reencontram-se, vinte anos após suas vidas seguirem 
diferentes destinos. Sem dramas, um verdadeiro 

resgate oferece-se às três. Aproveitam a oportunidade. Um 
verdadeiro HD existencialista vem à tona. Autora, mais uma 
vez, escapando de um possível clichê, consegue entreter, ado-
lescentes e adultos, com sua leveza e demonstração de total 

conhecimento do intimo das pessoas. Gostoso

Quem Quer Ficar,
Quem Quer Partir

Tatiana Flint – Visca (Ilustr) – Peirópolis 
– Psicanalista criou uma situação, muito bem “bola-
da” para mostrar como as crianças sentem-se com 
excesso de zelos e cuidados, desde que nascem e 
como pais e responsáveis devem proceder. O artista 

plástico Visca, emprega seu talento ilustrativo, nada conven-
cional, para o claro entendimento desde o inicio da estória até 
seu desfecho, feliz e muito elucidativo. Muito bom.

Não Falta Nada

Claudia Safatle – João Borges – Ri-

bamar Oliveira – Portfolio-Penguin – Três 
experientes e renomados jornalistas, compilaram, 
com total isenção, os fatos que geraram, o caos 
politico, administrativo, institucional e fi nanceiro 
que hoje amargamos em nossas almas e bolsos. 
Suas páginas e assertivas, seguramente balizarão 

decisões. Obra para ser lida, apreciada e muito bem guardada. 
Historicamente oportuna!

Anatomia de um Desastre

Daniel Giotti de Paula – Willis Santiago 

Guerra Filho (orgs) – Lumen Juris – Profi ssionais 
do Direito, em diversas áreas, permitiram-se fl anar 
por letras outras, diferentes do seu dia-a-dia, em 
tribunais, escritórios ou salas de aula. Expuseram 
suas almas e trouxeram a lume, uma outra faceta 
de suas personalidades, carinhosamente escondida. 

Poemas para deixar satisfeito qualquer leitor, mesmo os mais 
exigentes. Difícil, para este escriba, mencionar o melhor. Que 

a iniciativa, reproduza-se. Belo trabalho!

Inverso Direito

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*unes*

A estrela sobe
O Brasil tem dessas coisas de só reconhecer a qualidade de determinados artistas depois que eles morrem

de curiosidade, pois o grande legado de Vida Alves, de fato foi a 
Pró-TV que deve seguir adiante, tocada pela fi lha da artista, Thais 
Alves, juntamente com a nova diretoria eleita para a associação 
em setembro de 2016. 

Vida era irmã da jornalista Helle Alves, que segue entre nós, 
cujo grande furo de reportagem foi localizar o corpo de Che Gue-
vara, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, fazer as imagens e 
encaminhá-las primeiro para o Brasil onde foram apresentadas 
em outubro de 1967 nos noticiários da TV Tupi e recentemente 
editadas no fi lme “Eu Vi”, do cineasta Fábio Eitelberg. 

Era avó da cantora Tiê, que prestou sua homenagem nas redes 
sociais: “Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha 
avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita 
luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo 
para sempre e vou sentir saudades todos os dias”.

Vida Alves faleceu na última terça-feira, 3 de janeiro de 2017. 
Nascida em Itanhandu, no interior de Minas Gerais, esteve 
internada desde 28 de dezembro, e morreu de falência múlti-
pla dos órgãos. Na página da Pró-TV no Facebook a entidade 
publicou uma nota de pesar. “A Pró-TV lamenta profundamen-
te a partida de seu maior ícone, mas tendo a certeza de que 
o projeto continuará fi rme e com apoio de seus associados, 
além das entidades mantenedoras, como a Fundação Padre 
Anchieta/TV Cultura e a Rede Globo, conforme orientação da 
própria Vida Alves.

No site ofi cial da Pró-TV estão disponibilizados inúmeros de-
poimentos de personalidades que contribuíram para o engran-
decimento da televisão no Brasil dos quais se destacam Walter 
Avancini, Fernando Faro, José Lewgoy e Eva Todor, entre outros. 
Também estão disponibilizadas as fotos da exposição “Silvio 
Santos, vem aí”, realizada no Museu da Imagem e do Som  em 
parceria com o Museu Pró-TV, e ainda informações sobre os 
livros publicados pela entidade e nomes dos agraciados com os 
prêmios Pró-TV ao longo dos anos. 

Nas redes sociais, na página de um grande admirador dela, 
o jornalista, escritor e produtor artístico, Elmo Francfort, que 
também é sobrinho e curador do museu da Pró-TV, escreveu. 

A atriz foi beijada por Walter Foster, o galã da época. Depois, por coincidência, caberia a ela também 
protagonizar o primeiro beijo gay, em “Calúnia”, na TV Tupi

Atriz, jornalista e apresentadora Vida Alves

Vida Alves e Walter Forster em
Sua Vida Me Pertence, primeira telenovela 

brasileira - TV Tupi-1951

“Como sempre foi estrela; Vida Alves brilhará agora no céu e 
para sempre”. Depois me lembrei das várias entrevistas que fi z 
com a atriz cuja história foi marcada por beijos. 

Depois de falar com ela sempre me vinha à lembrança a letra 
de uma antiga canção gravada por Roberto Carlos. “Aquele beijo 
que eu te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de 
luar, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fi co triste, até 
me dá vontade de chorar, sei que o nosso amor não mais existe, 
mas eu sempre ei de te amar”...

Contatos: 
Pró-TV - Rua Vargem do Cedro, 140 - Sumaré - São Paulo - CEP: 

01252-050 - Tel. 3872-7743 (protv.museudatv@gmail.com).

Contribuição Sindical Patronal
1) Uma empresa constituída após o mês de janeiro 

pode recolher a contribuição sindical patronal 
no mês de janeiro do ano subsequente?

Não. As empresas estabelecidas após o mês de janeiro 
pagam a contribuição sindical no mês em que requererem 
às repartições o registro ou a licença para o exercício da 
respectiva atividade. Assim, se a abertura da empresa ocorrer, 
por exemplo, no mês de julho, o recolhimento da contribuição 
sindical também deve ser efetuado nesse mês.

2) Se a empresa for constituída no decorrer do 
ano, o recolhimento da contribuição sindical 
patronal poderá ser proporcional?

Não. Inexiste na legislação uma previsão para pagamento 
proporcional da contribuição sindical patronal. Assim, ainda 
que a empresa seja constituída, por exemplo, em novembro, 
pagará o mesmo valor de contribuição sindical que pagaria 
se tivesse sido constituída no mês de janeiro. Importante 
ressaltar que o valor da contribuição sindical das empresas 
é calculado com base em seu capital social registrado nas 
respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes.

3) A empresa é obrigada a recolher a contribuição 
sindical patronal quando está com suas 
atividades paralisadas?

Sim. Inexiste na legislação qualquer previsão de isenção da 
contribuição sindical para a empresa que se encontra com as 
atividades paralisadas. Portanto, ainda que ela esteja inativa, 
mas não tenha formalizado o seu encerramento, deve seguir 
a regra geral da contribuição sindical das empresas. Ou seja, 
o cálculo para recolhimento deve ser efetuado com base no 
capital social registrado nas respectivas Juntas Comerciais 
ou órgãos equivalentes.

4) Quando ocorre o recolhimento indevido 
da contribuição sindical existe algum 
procedimento para efetuar o pedido de 
restituição?

Apesar de a Portaria MTb nº 3.397/1978, que estabelece 
a rotina para a restituição, não ter sido expressamente re-
vogada, a Constituição Federal/1988 veda a interferência e 
a intervenção do Estado na organização sindical. Assim, tal 
procedimento pode estar prejudicado, devendo a empresa 
verifi car na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
de sua jurisdição qual procedimento deverá ser adotado.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas
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