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Fluminense 

vence o Goiás 

com dois gols 

de Martinelli 

e um de Nino 

e sobe para o 

quinto lugar 

no Brasileiro. 

Já o Vasco fica 

apenas no 

empate com o 

Bahia e segue 

em 14º. P. 3  a5

Vitória e tropeço
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Sport Flamengo

Com Diego Alves de volta, 
Mengão enfrenta o Sport
Recuperado de lesão, goleiro é relacionado após desfalcar o time em sete partidas

O goleiro Diego Alves, que 
desfalcou a equipe ru-
bro-negra nos sete úl-

timos jogos por conta uma 
lesão muscular, foi o lado 
positivo da lista de relaciona-
dos do Flamengo para pegar 
o Sport hoje, às 20h, em Reci-
fe, pela 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O camisa 
1 deve ser o titular contra o 
Leão, e Hugo Souza volta para 
o banco de reservas para ficar 
como opção. O zagueiro Ro-
drigo Caio, com lesão muscu-
lar desde o dia 21 de janeiro, 
está fora do jogo e sem prazo 
para retornar aos gramados.

O provável time do Fla-
mengo para pegar o Sport tem 
Diego Alves; Isla, Arão, Gus-
tavo Henrique e Filipe Luís; 
Diego, Gerson, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro; Bruno Hen-
rique e Gabigol.

O sistema defensivo do Fla-
mengo foi um dos pontos bas-
tante criticados ao longo da 
temporada. Com a saída de 
Pablo Marí para o Arsenal, a 
equipe não conseguiu achar o 
jogador ideal para fazer dupla 
com Rodrigo Caio. Léo Perei-
ra e Gustavo Henrique são as 
opções, mas ainda não des-
pontaram vestindo a camisa 
rubro-negra. Conhecidos de 
longa data, Gabigol saiu em 
defesa de Gustavo Henrique. 

“Jogo com o Gustavo faz 
muito tempo, desde o San-
tos. Acho que faz uns cinco, 
seis anos. Nos conhecemos 
muito bem, não só dentro de 
campo, mas também fora. É 
um jogador incrível, que te-
nho certeza de que vai dar 

 ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

Recuperado de lesão, o goleiro 

Diego Alves apareceu na lista de 

relacionados para o jogo de hoje

muito certo no Flamengo. 
Acho que, às vezes, a pressão 
no Flamengo é muito grande 
para ser rápida, mas cada jo-
gador se adapta de uma ma-
neira. Tenho certeza de que o 
Gustavo vai ficar muito tem-
po aqui no Flamengo e vai 
dar muita alegria”, declarou.

Com Rodrigo Caio se recu-
perando de lesão, o técnico 
Rogério Ceni tem optado por 
escalar Gustavo Henrique e 
Willian Arão como a dupla 
de zaga titular. Contra o 
Sport, o treinador deve man-
ter os jogadores na posição. 

 N O Flamengo acertou o em-
préstimo do atacante Bill ao 
Dnipro, da Ucrânia, por uma 
temporada, como adiantou 
O DIA nos últimos dias. A 
reportagem apurou que a 
negociação tem cláusula de 
opção de compra estabeleci-
da em contrato avaliada em 1 
milhão de euros, cerca de 6,6 
milhões de reais. 

O contrato de Bill com o 
Dnipro vai até dezembro des-
te ano. O vínculo do jogador 
com o Rubro-Negro iría até 
o fim de 2021, mas as duas 
partes irão estender por mais 
uma temporada. Essa é uma 
estratégia utilizada pela cú-
pula carioca nesses tipos de 
negociações.

Bill é cria da categoria de 
base do Flamengo e é desta-
que desde quando chegou ao 
clube, em 2015, nos tempos 
de sub-15. De lá para cá, evo-
luiu, participou de campanha 
de título da Copa São Paulo e 
foi emprestado para ganhar 
rodagem. 

Primeiro, ele foi para a 
Ponte Preta e depois para o 
CRB, onde atuou no ano de 
2020. Pela equipe de Maceió, 
ele disputou 31 partidas e fez 
quatro gols.

EMPRÉSTIMO 
DE BILL: VEJA 
DETALHES

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br 
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GoiásFluminense

Tricolor vence e sobe na tabela
Time de Marcão supera o Goiás por 3 a 0, no Nilton Santos, e agora é o quinto colocado do Brasileirão

O 
Fluminense conse-
guiu um resultado im-
portante na noite de 

ontem. No Estádio Nilton 
Santos, o Tricolor teve boa 
atuação e não encontrou difi-
culdades para vencer o Goiás 
por 3 a 0. Nino, de cabeça, e 
Martinelli, duas vezes, mar-
caram para a equipe de Mar-
cão. Com a vitória, o time ca-
rioca se aproximou do G-4. 
A equipe está na 5ª posição, 
com 53 pontos, cinco a me-
nos do que o São Paulo. Na 
próxima quarta, o time cario-

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

ca enfrenta o Bahia, na Arena 
Fonte Nova, às 21h30.

O Fluminense sobrou na 
primeira etapa e fez uma exi-
bição de gala. Com forte im-
posição ofensivo, o Tricolor 
não demorou para chegar 
ao gol. Aos 16 minutos, Nino 
subiu para abrir o placar de 
cabeça após bela cobrança de 
escanteio de Nenê, um dos 
destaques da partida.

Pouco depois, Martinelli 
começou a fazer seu nome na 
partida. Aos 25, o meia pegou 
a bola rebatida pela zaga do 

ataque cobrar uma falta para 
o Goiás, que ficou na barreira. 
O camisa 77 arriscou de trás 
do meio-campo e quase mar-
cou um gol antológico, mas 
deu azar e viu a bola passar 
por cima da trave após quicar 
no gramado.

No segundo tempo, como 
já era de se esperar, o Flumi-
nense diminuiu o ritmo e de-
cidiu deixar a bola mais com 
o Goiás, optando por jogar no 
contra-ataque. 

Porém, o Esmeraldino es-
barrou em suas deficiências 

técnicas e não conseguiu criar 
nenhuma chance que levasse 
perigo ao gol de Marcos Feli-
pe, que foi um “espectador de 
luxo” durante toda partida.

Pelo lado tricolor, o técnico 
Marcão tentou dar novo gás 
ao setor ofensivo com a entra-
da de Caio Paulista e Fernan-
do Pacheco. No entanto, as 
alterações não surtiram efei-
to. A única boa chance veio 
em chute de Pacheco, já nos 
acréscimos, mas Tadeu fez 
com que o placar do primeiro 
tempo fosse mantido.

Nino, de 
costas, 

comemora 
o seu gol 

abraçado a 
Nenê

Goiás e encheu o pé de fora da 
área. A bola bateu na trave, nas 
costas do goleiro Tadeu e mor-
reu no fundo das redes. O jovem 
ainda teve tempo de marcar 
após bela jogado de Egídio, que 
o encontrou na área para bater 
colocado e ampliar a vantagem 
para 3 a 0.

Com ritmo de jogo intenso, 
o Tricolor teve outras chances 
de aumentar o placar ainda 
no primeiro tempo. A melhor 
delas aconteceu com Nenê, 
que ficou com a bola após o 
goleiro Tadeu ir ao campo de 
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DANIEL CASTELO BRANCO

Yago Pikachu 
teve atuação 
discreta 
e pouco 
participou de 
lances que 
levaram perigo

Cruzmaltino 
fica no 0 a 0 
com o Bahia
Time de Luxemburgo tropeça em São Januário e chega 
pressionado para o clássico diante do Flamengo

O 
Vasco recebeu o Bahia, 
em São Januário, pela 
33ª rodada do Brasi-

leiro, e tropeçou em casa ao 
empatar em 0 a 0 com o time 
baiano. Com o resultado, o 
Cruzmaltino permanece na 
14ª posição, com 37 pontos, e 
volta a jogar na quinta-feira, 
às 21h, no clássico diante do 
Flamengo, no Maracanã.

O forte calor que fez no 
Rio maltratou os jogadores. 
Dono da casa, o Cruzmaltino 
tentava pressionar o adver-
sário, mas não conseguia ter 
intensidade suficiente. Bení-
tez não conseguia se livrar da 
forte marcação do time baia-
no. Já o Bahia adotou postu-
ra de jogar no contra-ataque 
e tentava tirar proveito dos 
erros do Vasco.

Aos 40 minutos, a estraté-
gia do técnico Dado Cavalcan-
ti quase deu certo. Gilberto 
deu lindo toque de calcanhar, 
encontrou Thiago, que avan-
çou sozinho pela esquerda, 
mas acabou sofrendo o corte 
da defesa vascaína. Nos acrés-
cimos, o Bahia voltou a assus-
tar. Rossi cobra escanteio na 
área, Thiago furou e a bola 
sobrou para Capixaba, que 
mandou por cima do gol, des-
perdiçando a melhor chance 
da etapa inicial.

Para o segundo tempo, Van-
derlei Luxemburgo sacou Tal-
les Magno e colocou Gabriel 
Pec. Com o sol mais tímido, 
os dois times protagonizaram 
lances de emoção. Aos nove 
minutos, Gilberto fez grande 
jogada pela esquerda, rolou 
para Rossi, que chutou com 
perigo, mas Fernando Mi-
guel fez boa defesa. No lance 
seguinte, o Vasco deu o tro-
co. Cano recebeu bom passe 
de Benitez, girou e chutou 
com categoria. Douglas sal-
vou o Bahia.

Aos 21, Luxemburgo sacou 
Benítez e acionou Ygor Cata-
tau. O Vasco manteve a mar-
cação alta e a pressão sobre 
o Bahia. E, aos 30 minutos, o 
time vascaíno foi do céu ao in-
ferno. Léo Gil cobrou falta na 
área, Castán dividiu com Dou-

glas, e a bola sobrou para Ygor 
Catatau, que mandou para as 
redes e comemorou bastante. 
O goleiro baiano ficou caído e 
deixou os demais jogadores 
preocupados. O árbitro ana-
lisou o lance no VAR e deci-
diu anular o gol, expulsando 
Cástan pelo chute no rosto do 
arqueiro adversário.

O Bahia, com vantagem 
numérica no campo, tentou 
tirar proveito, mas não con-
seguiu furar o setor defensivo 
vascaíno, e o jogo terminou 
sem gols.

Expulso diante do Bahia, 
Leandro Cástan é desfalque 
certo para o pegar o rival ru-
bro-negro no clássico de quin-
ta-feira, no Maracanã.

Vasco
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Bahia

DANIEL CASTELO BRANCO

No primeiro 

tempo, as 

duas equipes 

sofreram 

com o calor. 

Na segunda 

etapa, com 

o sol mais 

tímido, o jogo 

ficou mais 

movimentado

Luxemburgo 

conversa com 

o árbitro: 

técnico 

concorda 

com expulsão 

de Castán, 

mas acredita 

que Gregore 

deveria 

ter levado 

vermelho em 

outro lance

 N O técnico Vanderlei Luxem-
burgo concordou com a decisão 
do árbitro Wilton Pereira Sam-
paio ao expulsar Leandro Castan 
no empate em 0 a 0 entre Vasco 
e Bahia, ontem, em São Januá-
rio. No entanto, o treinador disse 
que o árbitro errou ao não mos-
trar vermelho para Gregore, que 
fez falta dura em Benítez.

“Eu acho que o juiz acertou a 
expulsão do Castán. Foi uma im-
prudência. Não teve a intenção. 
Mas a imprudência se mostrou. 
Mas, antes do lance do Castán, o 
árbitro fechou os olhos quando 
o Gregore deixa a bola seguir e 
acerta a perna do Benítez. Se o 

Castán merecia ser expulso por 
imprudência, acho que o Grego-
re também deveria ser expulso. 
Acho que são dois pesos e duas 
medidas”, disse Luxa.

“O Rossi é bom jogador, é 
rápido. É malandro, é malan-
dro no bom sentido. Eles darem 
amarelo no Rossi no fim... Se 
dá um amarelo para o Rossi no 
início, quando caiu para ganhar 
tempo... Com a expulsão do Cas-
tán acabou sendo um resultado 
justo, mas temos que continuar. 
Não estou defendendo o Castán, 
mas estou falando de dois pesos 
e duas medidas”, completou 
Luxemburgo.

LUXA CONCORDA COM EXPULSÃO 

DANIEL CASTELO BRANCO

FERNANDO MIGUEL:  Quando 
exigido, deu conta do recado e fez 
boas defesas. NOTA 6

LÉO MATOS:  Foi uma boa válvula 
de escape pelo lado direito, mas 
deixou a desejar na parte defensiva. 
NOTA 5,5

MARCELO ALVES: Atuação muito 
segura do zagueiro. Peça importan-
te para o Cruzmaltino não ter 
sofrido gols. NOTA 7

LEANDRO CASTÁN: Fazia jogo 
correto, até ser expulso ao cometer 
falta violenta com direito a sola no 
rosto do goleiro Douglas. NOTA 3

HENRIQUE: Deixou alguns espaços 
no setor defensivo. NOTA 5,5

BRUNO GOMES: Errou alguns 
passes e pareceu estar perdido em 
alguns momentos. NOTA 5

LÉO GIL:  Poderia ter sido mais 
participativo. NOTA 5

BENÍTEZ:  Tentou bastante, mas foi 
pouco efetivo na partida e errou 
passes. NOTA 5

YAGO PIKACHU: Atuação discreta. 
Pouco participou em lances que 
levaram perigo. NOTA 5

GERMÁN CANO: Tarde apagada do 
artilheiro cruzmaltino. Foi pouco 
acionado no ataque. NOTA 5

TALLES MAGNO:  Atuação ruim da 
revelação vascaína. Foi sacado da 
equipe no intervalo. NOTA 4,5

GABRIEL PEC:  Deu boa movimen-
tação ao time de Luxemburgo na 
segunda etapa. NOTA 5,5

Ygor Catatau:  Entrou bem e 
conseguiu ter boas chances. Chegou 
a marcar um gol, que foi anulado 
por falta de Castan. NOTA 6

CARLINHOS: Teve pouco tempo 
para mostrar trabalho. SEM NOTA

CAYO TENÓRIO: Entrou já no fim 
da partida. SEM NOTA

RICARDO GRAÇA: Entrou no fim 
para reforçar a defesa. SEM NOTA

VASCO

ATUAÇÕES
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Botafogo

Lecaros se 
desculpa e 
garante: ‘Estou 
comprometido’
Atacante faz parte do grupo de jogadores que foi 
repreendido pelo clube alvinegro por atraso 

O 
atacante Lecaros se 
desculpou pelo atraso 
no treino do Botafogo, 

marcado para a manhã de on-
tem, no Estádio Nilton San-
tos. Em suas redes sociais, o 
jogador garantiu estar com-
prometido com o clube e atri-
buiu o atraso a uma “falta de 
atenção” de sua parte.

“Diante dos últimos acon-
tecimentos, gostaria de pedir 
desculpas pelo meu erro. Infe-
lizmente, cheguei com alguns 
minutos de atraso no treino 
por falta de atenção minha. 
Os treinos normalmente 
acontecem pela tarde e houve 
uma modificação informada 
um pouco depois das 19h de 
ontem”, escreveu.

“Tinha um compromisso 
familiar pela manhã e fui dor-

Lecaros disse 

que já se 

desculpou 

com todos os 

profissionais 

mir mais cedo que o habitual. 
Já me desculpei com todos os 
profissionais do clube e agora 
faço o mesmo com a torcida. 
Sempre tive muito respeito e 
profissionalismo com os ho-
rários. Reforço que estou to-
talmente comprometido com 
o Botafogo, sigo me dedican-
do e honrando a camisa alvi-
negra”, completou.

Além de Lecaros, Rhuan e 
Ênio também se atrasaram. 
Os atletas foram repreendi-
dos pelo clube, que divulgou 
nota oficial dizendo que não 
haverá tolerância.

Uma das especulações rela-
cionadas ao Botafogo vem de 
fora do país. Trata-se do ata-
cante equatoriano Washin-
gton Corozo, de 22 anos, do 
Sporting Cristal, do Peru. 
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Palmeiras

Título vale R$ 94 milhões em premiações
Valor pago pela Conmebol ao Palmeiras é o maior já entregue a um campeão de Copa Libertadores

O 
gol de Breno Lopes nos 
acréscimos da final da 
Libertadores valeu ao 

Palmeiras quase R$ 100 mi-
lhões em premiação. O lance 
que confirmou o título na com-
petição continental no sába-
do, diante do Santos, garantiu 
ao clube duas recompensas 
financeiras. A Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) vai pagar US$ 15 
milhões (R$ 81,94 milhões) e a 
patrocinadora Crefisa repassa-
rá R$ 12 milhões.

O valor das duas premiações 

pelo título chega em ótima hora 
para o clube. O impacto da pan-
demia do coronavírus tem feito 
a temporada ser muito ruim no 
aspecto financeiro. O Palmeiras 
registrou até novembro um dé-
ficit operacional de R$ 135 mi-
lhões. Grande parte do prejuízo 
se dá pelo fato de as partidas se-
rem disputadas com os portões 
fechados e sem o recebimento 
de recursos com bilheteria.

O valor pago pela Conmebol 
é o maior já entregue a um cam-
peão de Libertadores. A entida-
de paga bônus de acordo com 

fases alcançadas na competição 
e, embora somente a final já re-
presente quase a grande par-
cela desse montante, a campa-
nha palmeirense rendeu ainda 
muito mais. O time somou em 
premiações acumuladas R$ 
122 milhões desde a estreia em 
março, na fase de grupos.

Os R$ 12 milhões da Crefisa 
são um bônus previsto no con-
trato da patrocinadora com o 
clube. Para cada torneio dispu-
tado, já há um valor acertado 
como recompensa. Pelo título 
do Paulista em agosto, o Palmei-

ras embolsou R$ 4 milhões de 
recompensa da patrocinado-
ra. O valor pago pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF) foi de 
R$ 5 milhões na ocasião.

“Aconteça o que acontecer, fi-
caremos na história ou seremos 
eternos. Gravamos e consegui-
mos a glória eterna porque é 
algo muito poderoso e, acon-
teça o que acontecer, no futuro 
vão ter que levar comigo”, disse 
o técnico Abel Ferreira após a 
vitória por 1 a 0 sobre o Santos. 

O Palmeiras está 
na final da Copa 
do Brasil, diante 
do Grêmio. O valor 
entregue ao campeão 
é de R$ 72,8 milhões

Jogadores do Palmeiras 
festejam a conquista da 

Libertadores em cima 
do Santos

Estadão Conteúdo
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

33ª RODADA  /ONTEM

Vasco 0 x 0 Bahia São Januário

Coritiba 1 x 1 Grêmio Couto Pereira

Atlético-GO 2 x 1 São Paulo Antônio Accioly

Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza Mineirão

Internacional 2 x 1 Bragantino Beira-Rio

Ceará 0 x 2 Athletico-PR Castelão

Fluminense 3 x 0 Goiás Nilton Santos

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 65 33 19 8 6 57 31 26 65,7%

 2º Atlético-MG 60 33 18 6 9 58 41 17 60,6%

 3º Flamengo 58 32 17 7 8 57 43 14 60,4%

 4º São Paulo 58 33 16 10 7 53 36 17 58,6%

 5º Fluminense 53 33 15 8 10 48 40 8 53,5%

 6º Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54,2%

 7º Grêmio 52 33 12 16 5 43 32 11 52,5%

 8º Athletico-PR 45 33 13 6 14 31 31 0 45,5%

 9º Ceará 45 33 12 9 12 47 44 3 45,5%

 10º Corinthians 45 32 12 9 11 39 38 1 46,9%

 11º Santos 45 32 12 9 11 44 44 0 46,9%

 12º Atlético-GO 45 33 11 12 10 34 38 -4 45,5%

 13º Bragantino 44 33 11 11 11 46 39 7 44,4%

 14º Vasco 37 33 9 10 14 34 47 -13 37,4%

 15º Bahia 36 33 10 6 17 38 54 -16 36,4%

 16º Sport 35 32 10 5 17 26 41 -15 36,5%

 17º Fortaleza 35 33 8 11 14 28 34 -6 35,4%

 18º Goiás 29 33 7 8 18 33 57 -24 29,3%

 19º Coritiba 28 33 6 10 17 28 44 -16 28,3%

 20º Botafogo 23 32 4 11 17 27 51 -24 24,0%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA / HOJE

Sport x Flamengo 20h Ilha do Retiro

33ª RODADA / TERÇA-FEIRA

Palmeiras x Botafogo 16h Allianz Parque

33ª RODADA /  17/2

Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

34ª RODADA / 03/02

Grêmio x Santos 16h Arena do Grêmio

Bragantino x Atlético-GO 19h15 Nabi Abi Chedid

Corinthians x Ceará 21h30 Neo Química Arena

Bahia x Fluminense 21h30 Itaipava A. Fonte Nova

Goiás x Atlético-MG 21h30 Serrinha

34ª RODADA / 04/02

Fortaleza x Coritiba 18h30 Castelão

Flamengo x Vasco 21h Maracanã

Athletico-PR x Internacional 21h Arena da Baixada

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM

Botafogo x Sport 20h Nilton Santos

São Pau x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

a palinha do apolinho
AFP

MARATONA CRIMINOSA

ANDANDO 
NO ARAME

PEDALADAS

 n Se o Flamengo que vere-
mos hoje à noite, na Ilha do 
Retiro, for aquele do jogo 
passado com o Grêmio, 
o Sport não terá muitas 
chances. O problema está 
exatamente no desempe-
nho instável da equipe ru-
bro-negra na temporada, 
fato que tem deixado a tor-
cida intranquila, em dú-
vidas sobre o que esperar. 
Pelo menos, sabemos que 
o time é capaz de reeditar 
os seus melhores momen-
tos. Resta esperar que não 
tenha uma nova recaída. 
Reta final é como andar no 
arame, qualquer descuido 
é mesmo fatal.

n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

Depois de batalha, mais físi-
ca e mental do que técnica, 
o Palmeiras ergueu a Taça 
Libertadores e agora quer o 
Mundial de Clubes do Catar, 
disputado pelos campeões 
dos continentes. O adversá-
rio inicial será a maratona a 
ser cumprida: jogará ama-
nhã às 16h com o Botafogo 
pelo Brasileirão, viajará na 
madrugada de quarta-feira 
para jogar no domingo, às 
15h, contra o vencedor de 
Tigres, do México, e Ulsan 
Hyundai, da Coreia do Sul, 
que se enfrentarão na quin-

ta. O desgaste será inevitável, 
mas não tem jeito. Vale lem-
brar que, se tudo sair como 
manda o figurino e chegar à 
final, poderá enfrentar a má-
quina trituradora do Bayern 
de Munique. Conquistando 
o título, não sobrará muito 
espaço para comemorações: 
terá que voltar para concluir 
o Brasileirão. E encarar outra 
pedreira: disputar em dois 
jogos a Copa do Brasil com o 
Grêmio, já com os estaduais 
em andamento abrindo a 
temporada 2021. Vidas de 
atletas também valem.

 n A farra dos convidados 
da Conmebol e da Con-
federação Brasileira de 
Futebol se amontoando 
no Maracanã, na final da 
Libertadores, repercute 
no mundo. Como coibir 
aglomerações nos bailes 
e praias depois dessa?

 n O técnico português Abel 
Ferreira chegou ao Palmeiras 
outro dia, ganhou a América, 
briga pelo Mundial e quer a 
Copa do Brasil. Sentindo-se 
em casa no Palmeiras, ele já 
deu até dura nos jornalis-
tas pedindo paciência com 
treinadores.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Furo de jornal espanhol 
revela contrato de Messi 
com Barcelona: além de 
75 milhões de euros por 
ano, cláusulas únicas nas 
relações entre clubes e jo-
gadores no mundo.

 n Autoridades cariocas 
dizem que a Conmebol 
como organizadora tinha 
direito de trazer convi-
dados. Nesse caso, a Ferj 
como organizadora do Ca-
riocão também tem.


