
 

Arena Banco Original 
 apresenta 

  VIVA CAZUZA SEMPRE 
Um tributo a Cazuza com grandes nomes da MPB 

 

Rogério Flausino, Wilson Sideral, Ney Matogrosso, Diogo Nogueira,  

Baby do Brasil, Alcione e Teresa Cristina participam do  show que terá 

renda revertida para a Sociedade Viva Cazuza. 

 

A Arena Banco Original apresenta, no dia 1º de fevereiro, uma noite 

beneficente muito especial: Viva Cazuza Sempre. 

O encontro inédito reunirá o show do projeto "Flausino e Sideral Cantam 

Cazuza" dos irmãos Rogério Flausino (Jota Quest) e Wilson Sideral, com 

os convidados especiais Ney Matogrosso, Diogo Nogueira, Baby do 

Brasil, Alcione e Teresa Cristina. 

O show, que ocupará o palco principal da Arena Banco Original, 

no Armazém 3 do Cais do Porto, terá toda a renda revertida para 

a Sociedade Viva Cazuza. 

O espetáculo marca o lançamento do projeto multiplataforma Viva Cazuza 

Sempre, que irá lançar canções inéditas compostas a partir de poemas 

de Cazuza musicados por novos compositores. A iniciativa, parceria entre 

a Sociedade Viva Cazuza e a Musickeria, contará com patrocínio 

do Banco Original e apoio da Avianca Linhas Aéreas. 

Depois de levar o Circo Voador de volta ao Arpoador, em 2015, com grandes 

atrações para celebrar os 30 anos do lançamento de Exagerado, álbum que 

marcou o início da carreira solo de Cazuza, a Musickeria retoma neste 

projeto a série de tributos ao cantor e compositor carioca, que ainda renderá 

mais desdobramentos: 

“Teremos, ainda este ano, o lançamento fonográfico com diversos destes 

poemas descobertos pela Lucinha (Araújo) e entregues, para serem 

musicados, a artistas como Flausino, Sideral, Bebel Gilberto "Brazilian 

Prayer" – a única escrita em inglês por Cazuza –, Caetano, Gil e Nando 

Reis, entre outros”, explica Luiz Calainho, sócio-diretor da Musickeria. 

 



 
VIVA CAZUZA SEMPRE 

 

Fãs de Barão Vermelho e Cazuza e da efervescente cena musical dos anos 

80, Flausino e seu irmão Sideral formaram na época a banda Contacto 

Imediato, em Alfenas, no interior de Minas Gerais, antes de se tornarem 

músicos profissionais. Quase três décadas depois, os dois se reencontram no 

palco nesta turnê para reverenciar o ídolo, cuja morte abalou os dois, então 

adolescentes: 

 “Foi muito duro para mim e para meu irmão. Ficamos tristes, chorando por 

dias”, relembra Flausino. “Este nosso feliz reencontro tem como propósito 

propagar, ainda mais, a música e a poesia de Cazuza, que foram 

fundamentais na formação de nossa geração. E é também uma grande 

oportunidade de ajudar o lindo trabalho realizado pela Sociedade Viva 

Cazuza, há mais de 25 anos, no combate à AIDS”, completa. 

Além de grandes sucessos da carreira de Cazuza, como "Bete Balanço", "Faz 

parte do meu show", "Solidão que nada", "Codinome Beija-flor", "Pro dia 

nascer feliz", "Exagerado", "Brasil" e "O nosso amor a gente inventa", 

entre outras, o show traz ainda duas músicas novas – "O amor é brega" e 

"Não reclamo" – feitas a partir de dois dos 61 poemas inéditos do 

cantor, descobertos por sua mãe, Lucinha Araújo, que foram transformados 

em um livro e entregues a Rogério Flausino e Sideral para musicá-los. 

“O tempo não para e estamos sempre em busca de novos desafios. O Projeto 

Viva Cazuza Sempre, que tem início com o show do dia 1º de fevereiro, com 

músicas e parcerias inéditas do cantor, é o começo de uma nova vertente da 

Viva Cazuza, que é a promoção do acervo, memória e toda obra de Cazuza, com 

o objetivo de manter os trabalhos de assistência e prevenção do HIV/AIDS 

desenvolvidos pela instituição.”, relata Lucinha Araújo.  

Adriano Campagnani (contra-baixo), David Maciel (bateria), Marcelinho 

Guerra (guitarra), Breno Mendonça (sax) e Wagner Souza (trompete) 

acompanham Flausino, Sideral e seus convidados no projeto que tem início na 

Arena Banco Original. 

O show acontece excepcionalmente em uma quarta-feira, antecipando o início 

da programação do quinto e último fim de semana da Arena Banco 

Original, evento que, desde 6 de janeiro, tem atraído milhares de pessoas à 

área revitalizada do Cais do Porto para conferir shows, musicais, stand up 

comedy, teatro infantil e palestras. 

 

 

 



 
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 

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 

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


 
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 

22h30 – Show Viva Cazuza Sempre, com Ney Matogrosso, Diogo 

Nogueira, Rogério Flausino, Wilson Sideral, Baby do Brasil, Alcione e 

Teresa Cristina* 

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

*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 

http://www.arenabancooriginal.com.br/


 
 

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 


