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Flávio Ricco

VAR deixou o futebol
ainda mais maluco
Há toda uma discussão
em torno do uso do VAR,
Video Assistant Referee,
aqui simplesmente chamado de “árbitro de vídeo”.
O que poderia, ou logicamente indicaria, ser unanimidade, porque estabeleceria a tão reclamada “justiça
no futebol” e deixaria de
colocar só no apito do juiz
as mais importantes decisões em campo, acabaram
por aumentar o tamanho
da desordem.
O resultado até aqui é dos
mais trágicos.
De acordo com o Presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Gaciba, houve 98%
de acerto nas decisões
capitais, o que nos leva a
concluir que a arbitragem

nunca atravessou uma fase
tão ruim. Ou, então, a quase
certeza, se considerarmos as
trágicas e recentes atuações
de Leandro Vuaden e Anderson Daronco em jogos da
Série C e sem VAR. Um pelo
pênalti que assinalou e o
outro pelo que não deu. Ou
ainda a lambança do “juiz de
vídeo”, Jean Pierre Gonçalves Lima, em Santos e Athletico PR, no último domingo.
Aliás, um “especialista” em
se meter ou interromper
partidas e estabelecer confusões. No Palmeiras e Bahia já tinha sido assim.
Como bem destaca Arnaldo Cezar Coelho, parafraseando Chacrinha, na parte
que nos toca, o “VAR veio
para confundir, não explicar”.
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TV TUDO
Fase diferente
Alexandra Martins começou a
gravar as cenas da enfermeira
Leila, em “Bom Sucesso”, não
mais na Mansão Prado Monteiro. Nos próximos capítulos,
ela já aparecerá fora do seu
ambiente de trabalho.

Escala
Pedro Nercessian, de volta à
Record, também estará no
elenco de ”Amor Sem Igual”,
de Cristiane Fridman.
Foi escolhido para o papel
de Beto, um dos últimos que
ainda faltava ser definido.

Policial
A cantora Negra Li fará uma
participação especial na série
policial “Os Ausentes”, da TNT
com Maria Flor e Erom Cordeiro. O roteiro acompanha uma
agência que investiga casos de
pessoas desaparecidas.

Liberado
Gilberto Braga passou por problemas de saúde, mas superou
e tem trabalhado normalmente. Já escreveu o seu episódio
da série “Os Expedientes” e
trabalha na adaptação de um
livro para novela.

bate - rebate

Bom Sucesso. Alexandra é
enfermeira na novela das 18h
Globo/João Cotta

O lançamento do “Band
Notícias” desfalcou a
equipe do BandNews...
... Perdeu, numa tacada só, a apresentadora
Cynthia Martins – excelente - e o chefe de redação André Basbaum...

da Record. Trabalhadora e competente...
... Será ela a encarregada de coordenar os trabalhos dos correspondentes internacionais.

... Posições de trabalho que até agora, data
hoje, ainda não foram
preenchidas.

O spin off (derivado)
de “Malhação: Viva a
Diferença”, escrito por
Cao Hamburger, foi registrado como “As Five?
– Malhação”...

CNN Brasil contratou
Stephanie Nascimento,

... A produção será apresentada no Globoplay.

