
 

Arena Banco Original chega ao último fim de semana 

encerrando com chave de ouro a intensa programação que 

agitou o verão no Boulevard Olímpico, a mais 

contemporânea e festejada região carioca 

 

Até domingo, 5 de fevereiro, Rogério Flausino, Wilson Sideral, Ney 

Matogrosso, Rogério Flausino, Alcione, Baby do Brasil, Bebel Gilberto, 

Diogo Nogueira, Jorge Ben Jor, Bailinho, Capital Inicial com Kiko 

Zanbianchi são algumas das atrações que ocupam o Armazém 3 do 

Boulevard Olímpico nesta última semana 

 

A Arena Banco Original encerra com chave de ouro sua intensa 

programação, que tem atraído grande público ao Armazém 3 do Cais do 

Porto, trazendo um elenco de peso. Antecipando o início do último fim de 

semana, o palco principal da Arena recebe hoje, quarta-feira, o show Viva 

Cazuza Sempre. O encontro inédito reunirá o projeto Flausino e Sideral 

Cantam Cazuza, dos irmãos Rogério Flausino (Jota Quest) e Wilson 

Sideral, com os convidados especiais Ney Matogrosso, Bebel 

Gilberto, Diogo Nogueira, Baby do Brasil, Alcione e Teresa Cristina. O 

show, apresentando grandes sucessos do artista e duas músicas novas, terá 

toda a renda revertida para a Sociedade Viva Cazuza. 

A programação segue na sexta à noite com Capital Inicial, no show de 

Dinho e cia. que terá como convidado especial o cantor e compositor Kiko 

Zambianchi, e abertura da banda Dônica. O sábado começa cedo, às 15h, 

com a mesa-redonda gratuita sobre Cinema Independente com a 

participação de cineastas e profissionais do meio como Daniela Gracindo, 

Fernando Dias, Bruno Sposte, Cavi Borges e Dan Albuke. Às 20h é a vez 

do Show em Simonal, protagonizado por Ícaro Silva, que conta e canta a 

vida do artista ao lado de músicos e atores/cantores. Encerrando o dia, Jorge 

Ben Jor levará à Arena Banco Original os grandes sucessos da carreira que 

arrastam multidões a cada show seu. No domingo, a festa é em dose dupla: 

às 15h com a Baguncinha – Festa artística para crianças para os miúdos 

se divertirem com música, pintura e muitas brincadeiras, e à noite com a 

terceira e última edição do Bailinho, em celebração aos dez anos da festa 

capitaneada por Rodrigo Penna.  

 “Estamos trazendo para o verão carioca um evento que tem a cara da 

cidade: despojado, com atrações para todas as faixas etárias e gostos e na 



 

região revitalizada do Porto, o mais novo espaço de lazer do Rio, que em 

pouquíssimo tempo se tornou um dos locais favoritos de cariocas e turistas”, 

aposta Luiz Calainho, da Musickeria, que idealizou o evento ao lado do 

Banco Original, patrocinador-master. 

“Na primeira edição da ARENA BANCO ORIGINAL que realizamos, levamos 

às pessoas em Campos do Jordão uma iniciativa inovadora, que proporcionou 

uma experiência única e que nos aproximou do público de maneira diferente. 

Agora, levaremos essa experiência ao Rio de Janeiro, no que deverá ser o 

grande evento do verão na cidade”, afirma Marcos Lacerda, diretor de 

marketing e comunicação do Banco Original. “Nas atrações que ocorrerão 

na Arena Banco Original Rio, os visitantes poderão conferir interpretações 

surpreendentes. Artistas conhecidos irão se apresentar em parcerias inéditas, 

o que tem muito a ver com o caráter inovador do Original”, acrescenta o 

executivo. 

 

Desde o meio-dia, entre sexta e domingo, e a partir das 18h, às quintas-

feiras, o público terá acesso ao Calçadão Original, uma grande e espaçosa 

varanda atrás do Armazém 3, com vista panorâmica para a Baía de 

Guanabara, onde haverá uma área de convivência com mobiliário, música 

ambiente com DJs, food trucks e artistas de rua. “A ideia é que o público 

possa frequentar o espaço ao longo do dia e escolher os eventos que mais 

curtir”, completa Calainho. 

Sobre o Banco Original 

O Banco Original é um uma instituição financeira brasileira privada, com 

atuação nas áreas de Corporate, Agronegócio e Varejo. Em 2013, iniciou 

investimentos na construção de um banco 100% digital com uma proposta 

inovadora, tornando-se o primeiro banco do Brasil a abrir conta corrente pelo 

celular. O aplicativo para abertura de conta online (#sejaoriginal) e o de 

acesso ao Banco Original está disponível para iOS e Android.  

A Arena Banco Original tem apoio da Visit Rio, Estácio, Ipiranga, 

Smirnoff, Johnnie Walker, 99 e Cyrela. 

 

Para mais informações, contatar: 

Assessoria de Imprensa 

 

Midiorama 
www.midiorama.com.br 

http://www.midiorama.com.br/


 
alex@midiorama.com.br 

leila@midiorama.com.br 

rebeca@midiorama.com.br 

Tel:+ 55 21 2497-1779 

 

 

SERVIÇO: 

 

Arena Banco Original 

Data: de 6 de janeiro a 5 de fevereiro 

Local: Armazém 3 do Cais do Porto 

Endereço: Av. Rodrigues Alves, s/nº 

Vendas: ingressorapido.com.br  

e bilheteria no local, a partir das 12h, nos dias do evento 

Capacidade teatro: 480 lugares 

Capacidade shows: 3.500 lugares 

Classificação etária: 18 anos (exceto para teatro infantil, livre) 

Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais 

Site: www.arenabancooriginal.com.br 

 

PROGRAMAÇÃO E INGRESSOS 

 

5º FIM DE SEMANA 

Quarta-feira – 01/02 

Show 

22h00 – Show Viva Cazuza Sempre, com Rogério Flausino, Wilson 

Sideral, Ney Matogrosso, Baby do Brasil, Bebel Gilberto, Diogo 

Nogueira e Teresa Cristina* 

Ingressos: R$ 80,00 / R$ 40,00 (meia) – 1º lote 

mailto:alex@midiorama.com.br
mailto:leila@midiorama.com.br
mailto:rebeca@midiorama.com.br
http://www.arenabancooriginal.com.br/


 

*renda revertida para a Sociedade Viva Cazuza 

 

After party Original – DJ João Rodrigo 

 

Quinta-feira – 02/02 

Área de convivência 

18h – Calçadão Original – Food trucks, DJs, artistas de rua 

 

Sexta-feira – 03/02 

Área de convivência 

12h – Calçadão Original – Food trucks, DJs, artistas de rua 

 

Show 

23h – Capital Inicial com participação de Kiko Zambianchi. Abertura: 

Dônica 

Ingressos: R$ 80,00 / R$ 40,00 (meia) – 1º lote 

 

After party Original – DJ Rodrigo Facchinetti 

 

Sábado – 04/02 

Área de convivência 

12h – Calçadão Original – Food trucks, DJs, artistas de rua 

 

Palestra 

15h – Mesa-redonda sobre Cinema Independente com Daniela 

Gracindo, Fernando Dias, Bruno Sposte, Cavi Borges e Dan Albuke 

Entrada franca 

 



 

Musical 

20h – Show em Simonal 

Ingressos: R$ 80,00 / R$ 40,00 (meia) – 1º lote 

 

Show 

23h – Jorge Ben Jor 

Ingressos:  R$ 80,00 / R$ 40,00 – 1º lote 

 

After party Original – DJ Lencinho 

 

Domingo – 05/02 

Área de convivência 

12h – Calçadão Original – Food trucks, DJs, artistas de rua 

 

Calçadão Original 

15h – Baguncinha – Festa artística para crianças 

Entrada franca 

 

Festa 

20h – Bailinho 

Ingressos:  R$ 140,00 / R$ 70,00 – 1º lote 


