
Como apostar no Campeonato Carioca?
Melhores casas de apostas

Apostas no campeonato carioca devem acontecer durante
todo o torneio. Conheça as melhores casas de apostas para
conseguir seu green!
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O Campeonato Carioca é um dos campeonatos estaduais mais tradicionais e charmosos

do Brasil. Promovendo grandes clássicos na fase de classificação e no mata-mata, a

competição é uma ótima porta de entrada para quem quer se aventurar no mundo das

bets ou até mesmo lucrar mais com apostas esportivas.

Para que você invista na competição com segurança, responsabilidade e com mais

chances de acerto, nós preparamos um guia completo com informações preciosas sobre

as plataformas de apostas, os mercados disponíveis, os craques de Botafogo, Flamengo,

Fluminense e Vasco, e muito mais.

Confira a seguir:
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Melhores plataformas para apostar no Campeonato Carioca

O primeiro passo para aprender a apostar em futebol é conhecer a fundo as casas que oferecem

as bets. Neste assunto, as plataformas mais famosas, como bet365 e Betano, costumam levar a

melhor sobre a concorrência tanto pela publicidade quanto pelos bons serviços prestados para a

comunidade de apostadores.

Porém, você não precisa ficar preso a elas. Neste guia, você verá outras opções de plataformas

com oferta de bônus de boas-vindas, odds competitivas, mercados adequados e boas

promoções ocasionais para quem deseja ganhar algum dinheiro com os estaduais no primeiro

semestre.

Confira abaixo a nossa lista com as melhores casas de apostas para apostar no Campeonato

Carioca.

�.  bet365: Uma das maiores plataformas de apostas do mundo, a bet365 é uma

excelente pedida para bets em futebol - incluindo as do Campeonato Carioca.

�.  Betano: Gigante em publicidade, a Betano merece a fama que tem. Trata-se de uma

plataforma de apostas muito segura e com ótimas odds para o Campeonato Carioca

�.  Sportingbet: Conhecida dos comerciais de TV, a Sportingbet oferece uma ótima

experiência para quem deseja apostar e ganhar algum dinheiro com o Campeonato

Carioca

�.  Betfair: Conhecida pelos seus mercados exclusivos, a Betfair também sabe entregar

bem o básico. Trata-se de um ótimo lugar para apostar no Campeonato Carioca!

�.  Betway: Com um site muito ágil e bem organizado, a Betway oferece apostas no

Campeonato Carioca de uma forma descomplicada e eficiente

�.  1xbet: Com muita experiência no mercado, a 1xbet sabe o que os apostadores

esperam dela e entrega ótimas opções para bets no Campeonato Carioca

�.  Pixbet: Confiável e fácil de usar, a Pixbet é uma ótima opção para apostar no

Campeonato Carioca, seja você experiente ou iniciante em apostas esportivas

�.  Stake: Conhecida pelo seu ótimo suporte, a Stake capricha em odds e mercados em

apostas de futebol - o que inclui o Campeonato Carioca e outros estaduais do Brasil

�.  Bodog: A Bodog é uma das casas de apostas mais subestimadas do mercado e

merece a sua atenção principalmente por causa das suas odds. O Campeonato

Carioca é uma boa oportunidade para conhecê-la!
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��.  Parimatch: Patrocinadora de grandes clubes, a Parimatch tem fama de bons serviços

prestados em apostas em futebol. Durante o Campeonato Carioca, eles devem

caprichar em novidades para os clientes!

1. bet365: ótimas odds e promoções exclusivas para Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca na bet365 esbanja o serviço de excelência já esperado. Quem conhece a

casa de apostas sabe que a plataforma nunca deixa de oferecer segurança e boa experiência de

usuário no mobile ou no desktop.

Mas isso só não basta. Conhecendo a casa, esperamos sempre por mais - como promoções

exclusivas, odds vantajosas e disponibilizadas com antecedência e variedade de mercados.

Acreditamos que a marca não irá nos decepcionar durante a competição.

Vantagens

Promoções que não se limitam a novos usuários - a casa costuma oferecer bônus

para “jogadores fiéis” de tempos em tempos

Odds atraentes, disponibilizadas antes dos eventos

Ótimo número de mercados

Excelente ferramenta para criar apostas

Conta com aplicativos para Android e iOS

Valor mínimo de depósito de R$ 30

Site fácil de usar, difícil de travar até em dispositivos mais antigos

2. Betano: credibilidade no mercado e boas odds para o Carioca

Uma das casas mais respeitadas do Brasil, não é estranho imaginar que o Campeonato Carioca na

Betano é excelente para apostadores. Com segurança e infraestrutura que garante uma boa

experiência.

Para isso, a plataforma deverá caprichar em odds turbinadas, sempre muito atraentes em seus

mercados.

Vantagens

Odds mais altas do que a concorrência

Bom app para Android

Oferece bastante segurança e garante pagamentos
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Credibilidade no mercado nacional das bets

3. Sportingbet: organização e boa experiência mobile no Campeonato Carioca

A Sportingbet no Campeonato Carioca oferece um serviço de ótimo nível. A casa de apostas

oferece uma página exclusiva para a competição, onde você pode se guiar pela seu time

favorito.

Com um site muito organizado, a casa se destaca ainda pelo seu ótimo aplicativo para Android e

iOS. Quem prefere se divertir com bets pelo celular precisa conhecê-los.

Vantagens

Uma página exclusiva para o campeonato carioca, com informações sobre as

equipes

Bons aplicativos para Android e iOs

Odds bem atraentes

O site é muito seguro

4. Betfair: mercados exclusivos para apostas no Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca de Futebol na Betfair é outra excelente plataforma para quem procura a

estabilidade e segurança de uma casa de apostas consagrada.

Entre todas as suas vantagens, gostamos especialmente dos mercados únicos disponibilizados

pela empresa.

Além disso, é uma das melhores plataformas para quem deseja fazer apostas futuras. Acredita que

já sabe quem vai levar o Carioca? Faça a sua bet com eles.

Vantagens

Mercados exclusivos e uma ótima ferramenta de criação de apostas para aproveitá-

las

Oferece “estatísticas de duelos”, um recurso com informações muito úteis para

apostadores

Mercados futuros do campeonato carioca (vencedor da competição, artilheiro etc)

Possibilidade de apostar no aplicativo de Android

Site oferece muita segurança

5. Betway: boas ferramentas para jogadores veteranos e novatos

https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6hsnpiVaJFqk6aakWBromqQZmugmmlqa6xonmRkYJiUZWhiZGDDkpZYXZ5QmMRgBAgAA__8nnPOpb3eOyaARnJfHPT8ngAjYYO21rCsU4ZLPQ
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6qcZGZhZWlia6xqkGBjqmhgnWupapBoY6iYnp5mkpZmbmlqaGTPkpZYXZ5QmMRgBAgAA__8WfbGN9FCqaMEgdji0EXTiZCS5MtadDznD0C22A
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6hubGiYZmSZb6iZapiXqmhgmGelaphmY6ZqmGKSmmKRYmhpYpjHkpZYXZ5QmMRgBAgAA__8Res2NS6etG2aOoVMr3k7y9vHhJe-UjhlVL8X0g


O Campeonato Carioca na Betway também oferece boas possibilidades para os apostadores,

sejam eles novatos ou veteranos.

Nós gostamos especialmente da ferramenta de criar apostas da empresa e também da

possibilidade de cash-out.

Com muitas informações e estatísticas da casa, a plataforma deverá cair nas suas graças durante

os estaduais.

Vantagens

Muitas estatísticas das equipes nas páginas dos jogos

Ferramenta de criação de apostas muito eficiente

Cash-out em diversos mercados

Conta com app Android e iOs

Site é seguro

6. 1xbet: muitos mercados e bons aplicativos no mobile

A plataforma se destaca principalmente por conta dos seus muitos mercados e seus bons

aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Deste modo, o Campeonato Carioca na 1xbet é

uma bela pedida para novos jogadores e também veteranos.

Também gostamos muito da opção de livestreaming de diversos campeonatos na plataforma -

um ótimo recurso em uma época com transmissões tão fatiadas em inúmeros veículos dos

principais campeonatos de futebol.

Vantagens

Suporte eficiente e com horário amplo de atendimento

Muitos mercados para as bets em futebol

Aplicativos para Android e iOS

Pagamento e saque com criptomoedas e outras moedas virtuais

Oferece livestreaming de partidas de diversos campeonatos

7. Pixbet: saque rápido, cashout e pagamento com criptomoeda no Campeonato
Carioca

Parceira do Corinthians, a Pixbet se orgulha por saber cuidar do dinheiro dos seus clientes. A casa

se gaba por ter o saque mais rápido do mercado das casas de apostas - se não for, certamente é
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um dos mais velozes e eficientes.

A Pixbet no Campeonato Carioca deverá oferecer o que tem de melhor: boas odds, opção de

cashout, possibilidade de pagamento em criptomoedas e valores bem pequenos de depósito.

Vale a pena visitá-la!

Vantagens

Odds altas na comparação com a concorrência em diversos casos

Suporte eficiente, com horário amplo de atendimento

Pagamento e saque com criptomoedas e outras moedas virtuais

Cashout em diferentes mercados

Valor mínimo de depósito Pixbet R$ 1

8. Stake: bom suporte e odds muito vantajosas para o Campeonato Carioca

Conhecida pelo seu ótimo suporte, quem quiser investir em Campeonato Carioca na Stake não

vai se arrepender. Entre as vantagens, podemos citar as ótimas odds que a casa oferece nas

competições de futebol.

Além disso, a plataforma divulgada pelo rapper Drake conta com muitos mercados por partida -

geralmente mais de 100 - e uma boa seção com estatísticas dos confrontos.

Vantagens

Oferece boas possibilidades em mercados futuros

Disponibiliza um grande número estatísticas por jogo

Conta com inúmeros mercados para apostas em futebol

Odds mais altas do que a concorrência em diversos eventos

Suporte ao cliente elogiado nas redes sociais

Possibilidade de assistir ao vivo muitas partidas no próprio site

9. Bodog: odds únicas e bem vantajosas no Campeonato Carioca

A Bodog é uma casa de apostas subestimada. Ainda sem grande público, ela costuma ser

bastante ousada e oferecer odds imperdíveis aos seus usuários em partidas de destaques das

competições.
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Esperamos o mesmo bom - e único - serviço da Bodog no Campeonato Carioca. Dê uma chance

ao site durante a fase dos estaduais. Uma oportunidade de ouro pode estar nos mercados e no

lucro oferecido pelo site.

Vantagens

Odds exclusivas para Campeonato Carioca

O site foi criado em 1994 e, portanto, tem muita história

Pagamentos em moedas virtuais, como os bitcoins

Cashout em muitos mercados do futebol

10. Parimatch: informações e atenção ao Campeonato Carioca

A plataforma se destaca em apostas em futebol pelo seu cuidado com cada competição. No

Campeonato Carioca na Parimatch, por exemplo, encontramos uma página completa sobre o

torneio, com direito a estatísticas, classificação e tabela com os jogos.

O serviço faz com que os jogadores da casa façam apostas muito mais embasadas, com base em

informações concretas. Além disso, a casa oferece um ótimo bônus de boas-vindas para novos

usuários.

Vantagens

Bônus de boas-vindas bem vantajoso

Odds altas em comparação aos concorrentes

Aplicativo muito bom para Android

Credibilidade no mercado nacional e internacional

Página criada exclusivamente para o Campeonato Carioca

 

Você também pode gostar:

 https://newsdirect.com/news/como-apostar-no-campeonato-paulista-2023-13977109 

Como apostar no campeonato carioca?

Apostar no Campeonato Carioca pode ser uma oportunidade para você conhecer melhor o

mundo das bets. A competição oferece todo tipo de situação para você colocar em prática as

melhores estratégias para apostar em futebol.

https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6psaWpilmRkZ6hqbmRvrmlgkGetapJmY6ZpaJptYmCYZJiZZpDLkpZYXZ5QmMRgBAgAA__8dvOL-0akfSVVXGhmMEB5k29Ml4yXN5Lsu-vF4A
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6hsYWRiZpqQZ6SZZmKbqmhgbmetamqUl6hpYmJmlJpsbpSamWTLkpZYXZ5QmAQIAAP__yFlB7O9thQExh_qsxcqB9l8x1SmkbvhSXEcPRg


Porém, antes de tudo, você precisará criar uma conta em uma plataforma segura. Caso nunca

tenha feito isso, não precisa se preocupar. Abaixo, nós indicamos um passo a passo para te guiar

durante o registro.

Cadastro nas casas de apostas esportivas

O cadastro nas casas de apostas esportivas com Campeonato Carioca é extremamente simples.

Seja no celular ou no computador, você não deverá gastar mais de 10 minutos com as etapas

abaixo.

Lembre-se: os sites não costumam cobrar taxas de ingresso - mas você só ganhará o bônus de

boas-vindas (caso exista) e poderá fazer as suas apostas após o seu primeiro depósito.

Escolha o seu site de apostas e procure o botão de cadastro. No caso da Stake,

como mostra a imagem acima, ele aparece em azul com o nome de “registrar-se”.

Ainda seguindo o exemplo da Stake, a casa de apostas começa o cadastro criando

o seu login. Para isso, há duas maneiras: você pode entrar no site com a sua conta no

Facebook, Google ou na Twitch ou fazer uma conta própria na plataforma. Neste

guia, iremos trabalhar com a segunda opção

Forneça seu e-mail e data de nascimento para a casa de apostas certificar-se que

você tem mais de 18 anos. Escreva seu nome de usuário e cadastre uma senha

Após essa etapa, você ainda terá que informar outros dados, como nome, número de

celular e endereço, na segunda etapa de cadastro

Confirmado o seu login, você poderá fazer o seu primeiro depósito e começar a

apostar no Campeonato Carioca

Principais mercados do Campeonato Carioca

Para quem não está familiarizado com o universo das bets: mercados do Campeonato Carioca

são os tipos de apostas que você pode fazer durante a competição. No caso do estadual, há

duas delas: as apostas nas partidas e as apostas futuras.

No caso das apostas futuras, você tenta adivinhar quem será o campeão da competição ou o

artilheiro - ou seja, trabalha com informações de longo prazo. No caso das outras apostas, as

apostas são feitas com base no que acontece no tempo regulamentar da partida de futebol.

Saiba abaixo quais são os melhores mercados para o Cariocão.

1 x 2

O 1 x 2 é o modo mais tradicional - e simples - de apostas no futebol. Neste mercado, também

conhecido como “moneyline” e “para ganhar”, você aposta simplesmente no vencedor da partida



do Campeonato Carioca.

Handicap Asiático

Apostar no Handicap Asiático pode parecer difícil, mas é um dos mercados mais interessantes até

mesmo para iniciantes por causa das suas ótimas odds.

Neste modo, você oferece uma vantagem para uma equipe. Ao apostar no handicap 2+ para o

Bangu, você faz com que a equipe inicie a partida vencendo por 2 a 0.

A mesma lógica serve para os handicaps negativos. Quando você apostar no handicap -2, a

equipe começa o jogo com uma desvantagem de dois gols.

Escanteios

Você acha que apostar em resultado é muito arriscado? As apostas no Campeonato Carioca

oferecem outras opções interessantes, como o mercado de escanteios.

Nessa modalidade, você pode tentar adivinhar qual equipe terá mais escanteios ou quantos

escanteios, no total, a partida terá.

Ambos marcam

Ambos marcam é um mercado bem indicado para partidas com duas equipes com bons ataques.

Se você acredita que o jogo terá muitos gols, não deixe marcar a opção na sua aposta.

Over/Under Gols

Ainda falando sobre chances de gols em partidas, um mercado rentável do Campeonato Carioca

é o Over/Under Gols - ou gols “Acima / Abaixo”, dependendo de como a plataforma preferir

chamar.

Neste mercado, você tenta adivinhar se uma partida terá mais (over) ou menos (under) gols do que

um número dado pela casa de apostas.

Em quais jogadores apostar no Cariocão?

As apostas em jogadores no Campeonato Carioca são uma bela pedida principalmente para

quem acompanha o futebol a sério. Quem não perde uma partida ou mesa redonda na TV

certamente estará apto para palpitar sobre o desempenho individual dos destaques da

competição.

Abaixo, indicamos alguns jogadores dos quatro grandes - Botafogo, Flamengo, Fluminense e

Vasco - para você ter em mente na hora de criar as suas bets.

Palpites no Gabigol



Gabigol está jogando mais fora da área e até tem se sacrificado mais pelo Flamengo na defesa.

Ainda assim, o atacante segue sendo um dos mais decisivos e goleadores do futebol brasileiro.

As apostas em Gabigol no Campeonato Carioca são indicadas especialmente em clássicos - o

tipo de jogo que, como todos nós sabemos, sejamos flamenguistas ou rivais, ele mais gosta.

Palpites no Pedro

Pedro não foi convocado para a Copa do Mundo à toa. Com muito recurso dentro da área, o

centroavante do Flamengo é certeza de muitos gols no estadual.

Seja contra os grandes do Rio ou contra pequenos, as apostas em Pedro no Campeonato Carioca

são indicadas para quase todas as partidas e até apostas futuras como artilheiro.

Palpites no Arrascaeta

Craque do Flamengo, Arrascaeta pode ser uma boa opção em apostas no Campeonato Carioca

nos mercados de assistências e até mesmo em gols em jogos decisivos.

Palpites no Cano

Agora acompanhado por Keno e Guga, além de André, Ganso e Arias, Cano deverá fazer ainda

mais gols pelo Fluminense em 2023.

Por isso, apostas em Cano no Campeonato Carioca são uma ótima jogada - ainda mais levando

em conta as defesas fracas da competição.

Palpites no Pedro Raul

O Vasco está em reformulação, mas já sabemos do potencial de Pedro Raul dentro da área. Caso

seja bem municiado, o novo reforço do Cruzmaltino balançará as redes.

Cogite as apostas em Pedro Raul no Campeonato Carioca principalmente contra as equipes com

problemas no jogo aéreo.

Palpites no Adryelson

Apostas em Adryelson no Campeonato Carioca são uma boa pedida em praticamente todos os

jogos do Botafogo na competição.

Com ótima impulsão e bom número de desarmes, o zagueiro deverá repetir as boas atuações do

Campeonato Brasileiro no estadual.

Dicas para Apostas no Carioca 2023

O Campeonato Carioca oferece diversas oportunidades para ganhar dinheiro com apostas em

futebol. Porém, para isso, você precisa ter método e não deixar de estudar. Confira algumas dicas

para maximizar seus lucros.



Apostas futuras em campeão somente a partir do mata-mata

Tenha calma com as apostas futuras. O ideal é que você espere o mata-mata para apostar no

campeão da competição. Afinal, muita coisa pode acontecer até lá (lesões, demissões de

técnicos, brigas de elenco), jogando por água abaixo o seu prognóstico inicial.

Acompanhe os times pequenos

Não dá para acompanhar de perto todos os times de uma competição. Porém, é preciso saber ao

menos quais são os principais jogadores e pontos fortes das equipes pequenas do estadual para

não ser surpreendido nas partidas contra os grandes.

Lembre-se: as odds dos azarões são sempre mais atrativas. Vale a pena buscar oportunidades nos

destaques dos clubes de fora com menor orçamento.

Não deixe de acompanhar o noticiário

Além de se guiar por estatísticas, um bom apostador em futebol não perde o noticiário sobre o

esporte. Uma briga no vestiário pode atrapalhar o rendimento de um clube, assim como lesões de

última hora podem estragar a sua entrada. Portanto, fique ligado diariamente no que acontece

com os clubes que você mais aposta.

Regulamento campeonato Carioca 2023

O Campeonato Carioca não terá mudanças nas regras em 2023. A fórmula é a mesma dos últimos

dois anos: 12 equipes se enfrentam em um único grupo numa fase chamada Taça Guanabara. Os

quatro melhores se classificam para as semifinais.

Os dois primeiros colocados da Taça Guanabara têm a vantagem do empate no agregado das

semifinais. Os times que terminarem na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª colocação disputarão a Copa Rio - que vale

vaga na Copa do Brasil e na série D do Campeonato Brasileiro.

Favoritos para vencer o Campeonato Carioca de Futebol

O campeonato carioca conta com um grande favorito para o título, o Flamengo. Mas o

Fluminense, atual campeão do estadual, tem levado a melhor sobre o rival nos clássicos e brigará

de igual para igual com o rubro-negro. Agora ricos, Botafogo e Vasco correm por fora.

Veja abaixo as odds de cada um dos quatro grandes do Rio no Carioca nas melhores casas de

apostas. Lembrando que, quanto menor a odd, maior a chance do time ganhar - ao menos

segundo as casas de apostas.

Apostas no Flamengo

Com muito dinheiro à disposição e a volta de Gerson ao meio de campo, o Flamengo desponta

como grande favorito para vencer o Campeonato Carioca.



Duas dúvidas, porém, pairam sobre o Mengo durante a competição: o novo técnico Vitor Pereira

se encaixará no clube? E o time colocará o estadual em primeiro plano nas prioridades do ano?

Apostas no Fluminense

Atual campeão carioca, o Fluminense se reforçou e apostou na manutenção de Fernando Diniz,

técnico cotado até mesmo para assumir a seleção brasileira. Com os gols de Cano e o talento de

André, Arias, Keno e Ganso, o time não pode ser descartado.

Apostas no Botafogo

Depois de um ano de adaptação ao modelo SAF, o Botafogo deverá ter mais sucesso esportivo

em 2023. A torcida espera que o trabalho do técnico Luís Castro comece a dar frutos justamente

no estadual, quando o time enfrenta rivais mais fracos.

Apostas no Vasco

Reformulando o clube e o elenco, o Vasco é uma grande incógnita da competição. Por causa da

força da sua torcida e de alguns bons reforços, como Jair e Pedro Raul, o cruzmaltino pode

surpreender e faturar o primeiro estadual desde 2016.

Como escolher uma casa de apostas para o Carioca?

Para escolher uma boa casa de apostas online para as apostas, você precisará estar atento a

alguns detalhes importantes, principalmente em relação à segurança. Para fugir de qualquer

cilada, leia atentamente os tópicos a seguir.

Como saber se uma casa de apostas é confiável?

Para figurar numa lista de sites de apostas confiáveis da internet, uma casa de apostas precisa

seguir alguns requisitos importantes. O primeiro deles é ter uma boa licença de funcionamento.

Vale a pena conferir o rodapé dos sites e analisar se há algum selo de segurança ou até mesmo

prêmio obtido pela marca. Além disso, a publicidade também conta a favor: grandes clubes

costumam se associar a empresas de respeito no ramo.

Por fim, nunca deixe de conferir a opinião de outros usuários (sobretudo sobre pagamentos) sobre

os sites nas redes sociais e em sites de consumidores, como o Reclame Aqui.

Apostas no Campeonato Paulista estão dentro da lei?

Sim, apostas no Campeonato Paulista estão dentro da lei. A regularização veio em 2018, quando o

então presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que permitiu as apostas esportivas

no Brasil.

Ainda há, no entanto, alguns entraves legais no segmento. Os sites de bets, por exemplo,

obrigatoriamente precisam ser sediados fora do país.



Plataformas de apostas pagam mesmo?

Sim, desde que a casa de apostas seja segura, ela irá pagar todos os seus lucros. É preciso, porém,

estar atento aos requisitos de rollover dos sites, principalmente em relação a bônus de boas-

vindas.

Muitas vezes as plataformas exigem que você cumpra uma série de exigências para receber o

dinheiro “dado” como cortesia na inscrição.

Métodos de pagamentos em apostas

As melhores casas de apostas online aceitam PIX como forma de depósito. Quando o assunto é

pagamento, portanto, as plataformas se diferenciam uma das outras com outras opções.

Como vimos neste guia, a 1xbet e a Pixbet se destacam por oferecerem pagamentos e saques

com criptomoedas. Outras casas, como a bet365, aceitam pix em depósitos, mas só permitem

saques em outras formas de pagamento.

Métodos como transferência bancária, boleto, cartão de crédito e débito e carteiras digitais

também são disponibilizados pelas casas listadas no texto.

FAQ - Perguntas frequentes sobre o Campeonato Carioca 2023:

Onde assistir Campeonato Carioca 2023?

Após dois anos na RecordTV, o Campeonato Carioca 2023 será transmitido na TV aberta pela

Band para todo o Brasil. O problema é que Vasco e Botafogo não assinaram contrato com a

emissora - o que faz com que o canal só possa exibir os jogos das duas equipes como visitantes.

As partidas das duas equipes como mandantes serão exibidas pela CazéTV, emissora do streamer

Casimiro, no Youtube.

Quem subiu para Série A do Carioca?

O Volta Redonda venceu a série A2 do Campeonato Carioca em 2022 e voltou à elite do futebol

do estado. Na competição, apenas o último colocado é rebaixado e somente o vencedor da

segunda divisão consegue o acesso.

Quem é o favorito para ganhar o Campeonato Carioca 2023?

Segundo as casas de apostas, o favorito para vencer o Campeonato Carioca é o Flamengo. As

odds para o título do Mengão estão próximas de 1.75 (o que sempre pode mudar com o decorer

do campeonato). O Fluminense, atual campeão, aparece logo depois, com odd 3.40.

Onde fazer apostas no Campeonato Carioca 2023?

Faça apostas no Campeonato Carioca em sites de confiança da internet. Neste guia,

listamos algumas plataformas seguras:



 Bet365 

 Betano 

 Betfair 

 Sportingbet 

 Betway 

 1xBet 

 Pixbet 

 Stake 

 Bodog 

 Parimatch 

Jogue com responsabilidade. Consulte os termos e condições dos pagamentos e bônus de cada

marca. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos.

 

Contact Details

 

Acroud Media Latam

 

info-media@acroudmedia.com

Tags

APOSTAS NO CAMPEONATO CARIOCA APOSTAS EM FUTEBOL

CARIOCÃO 2023

https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6lsap1ikGaYm6RobJSbrmpibGepapBmn6CYZW5qmppkbpxgnGTDkpZYXZ5QmMRgDAgAA__87NJNqdjSq1qZHL4OXcxtRv56Rvj0Jjv5YLUGLg
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6puYGpmZWxga6CYmmRvrmpgYm-omJSYm6xqbmxpbppolWVommzDkpZYXZ5QmMRgDAgAA__86BCr9zoJvfQn4nfaFONs8tIk9ZmnWBjIa1t1sQ
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6hsnpiVaJFqk6aakWBromqQZmugmmlqa6xonmRkYJiUZWhiZGDDkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8bunkUcuFrCamsh57fjz2BzJ9QSzDRwMb-Y4Kvw
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6qcZGZhZWlia6xqkGBjqmhgnWupapBoY6iYnp5mkpZmbmlqaGTPkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8iYoayxP_tQ2IQRD6nMzUV6BxOKc-4TZSsFDr7g
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6hubGiYZmSZb6iZapiXqmhgmGelaphmY6ZqmGKSmmKRYmhpYpjHkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8CKc8xH9la1xSZXhYYY2vNEOqq0g3YBGL8sQnpg
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6icZJpomJ1oY6VoYWJjqmhiYWehamJom6yYmmSYnmaQYWBpbJDHkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8P2HWpQAcshzcyQw47jThVDBF4J3NHrCsaRZqtg
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6qeZpxgZmqYl6honW5rpmpilpekmWaYa6ialWpiZJ5mmpSaZWDLkpZYXZ5QmMRgDAgAA__85xrSs5ZiuBVp5DPoYyw2Dkxq7ochs9AL2WrD9Q
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6ieaGxqaGRul6qYaGyfqmpgmW-omGpgZ6RpZpBommhqnpZmamDHkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8Nd7GapYr4Pu3vqLFOhcBFMKlRzagE2AvZfNmmA
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6ieaWSabpZql6hqYJFnomqQYpuomWSRa6qaYWqSZWFoYWViaWDLkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8MZVZIf2206lyEsB6eU29OmhtgBCJAc7hLKrFJA
https://u.newsdirect.com/SpNaHcC43v_VQudjd-bmNKVmlJQUFFvp6yfn52bmJBbppqalpRZlpqXpZSaX6psaWpilmRkZ6hqbmRvrmlgkGetapJmY6ZpaJptYmCYZJiZZpDLkpZYXZ5QmMRgDAgAA__8-wZCvaCuBR246mmtL_FpVV0CltTCa1uQLZb9uQ
mailto:info-media@acroudmedia.com

