
 

ANEXO 7 
 

Relação de Arenas culturais municipais do Rio de Janeiro 
 
Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha (Pedra de Guaratiba) 
  

O edifício principal tem espaço múltiplo de       
espetáculos com capacidade para 330 lugares,      
para apresentações diversas distribuídos em     
plateia, com possibilidade de arena ou palco       
italiano. Dessa forma torna-se possível a      
montagem de espetáculos de formas variadas. A      
área externa permite ao público assistir      

espetáculos realizados no palco externo da Arena, além de previsão de uma            
estrutura para montagem de tela de projeção. O espaço conta com rampa e             
escada de acesso à Arena; área de estacionamento com treze vagas, sendo            
duas vagas para cadeirantes e vaga para caminhão. 
Endereço: Rua Soldado Eliseu Hipólito, s/n esquina com Av.Litorânea - Pedra          
de Guaratiba 
Telefone: (21) 3404-7980 
Funcionamento: De terça a domingo, das 10h às 18h (Em dias de evento            
noturnos esse horário pode sofrer alteração) 
Email: arenacariocachacrinha@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ArenaCariocaChacrinha/ 
  
  
Arena Carioca Jovelina Pérola Negra (Pavuna) 
  

Construída numa das regiões mais carentes de       
áreas de lazer e acesso, a Pavuna, limite da         
cidade do Rio com São João de Meriti. O primeiro          
andar, que conta com arquibancada retrátil para       
180 pessoas, palco reversível para a parte       
externa, camarim e sala técnica, pode receber       
todo tipo de apresentação como shows,      

exposições e peças de teatro e dança. O mezanino tem outra arquibancada            
com 150 lugares, camarim e área técnica com cabine de som e luz. Possui              
também uma Sala Multimídia para encontros, seminários, cursos e oficinas.          
Tem capacidade para receber 330 pessoas sentadas. 
Endereço: Praça Enio s/n – Pavuna 
Telefone: (21) 2886-3889 
Funcionamento: De terça a sexta das 10h às 18h, sábados e domingos           
conforme programação da casa. 
E-mail: arenajovelina.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ArenaJovelinaPerolaNegra/ 
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Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira Dicró (Penha) 
  

Com capacidade para até 338 pessoas, dispõe de        
recursos técnicos de iluminação, sonorização e ar       
condicionado. Suas dependências incluem: palco     
italiano (que além da boca de cena virada para         
plateia, tem a possibilidade de ser aberto para        
Praça de Convivência), mezanino, bar (Boteco do       
Parque), plateia, Praça de Convivência, Galeria L,       

Sala multiuso, dois camarins, porão (sala de ensaio com espelhos) e sanitários. 
Endereço: Av. Brás de Pina, s.n, Parque Ary Barroso. Penha. Entrada pela           
Rua Flora Lobo. 
Telefone: (21) 3486-7643 
Whatsapp: (21) 98485-6514 
Funcionamento: De terça a sexta a partir das 13h; sábado e domingo a partir             
das 10h. 
E mail: arenadicro.cultura@gmail.com 
Site: www.arenacariocadicro.org.br 
Facebook: https://www.facebook.com/ArenaCariocaDicro/ 
Instagram: @arenadicro 
  
 
  
Arena Carioca Fernando Torres (Madureira) 
  

A Arena Carioca é um novo e bem equipado         
espaço cultural e veio preencher a demanda da        
Zona Norte. Possui um espaço versátil, podendo       
ser utilizada no formato arena ou palco italiano,        
com capacidade para até 338 pessoas sentadas       
(sendo oito destinadas a cadeirantes). Dispõe de       
recursos técnicos de iluminação, sonorização e ar       

condicionado. A Arena possibilita uma integração com o entorno por meio de            
aberturas na plateia e no palco, permitindo a ampliação da capacidade do            
público aos eventos. O complexo apresenta ainda duas edificações anexas que           
abrigam bilheteria, administração, sala multiuso, depósito, bar, camarins,        
vestiários e sanitários. 
Endereço: Rua Soares Caldeira, 115 – Parque Madureira. 
Telefone: (21) 3495-3078 / 3495-3093 
Funcionamento: De terça a quinta, de 11h às 20h; sexta, sábado e domingo,            
das 11h às 22h. 
E mail: arenaftorres.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/arenacariocafernandotorres/ 
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Relação de Areninhas municipais do Rio de Janeiro 
 
 
Areninha Carioca Hermeto Pascoal (Bangu) 

Possui área externa com capacidade para 300       
pessoas que permite ao público assistir      
espetáculos realizados na área externa, estrutura      
para montagem de tela de projeção, além de ser         
um espaço de convivência para todos os       
públicos.  
Endereço: Praça 1º de maio s/nº, Bangu. 

Telefone: 3463-4945 
E-mail: areninhahp.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/areninhahermetopascoal 
Funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e          
feriado, quando houver programação cultural, a partir das 14h. 
  
  
Areninha Carioca Renato Russo (Ilha do Governador) 

O nome da Areninha foi escolhido pela comunidade        
para homenagear o vocalista da banda Legião       
Urbana, que morou com sua família na Ilha do         
Governador até os seis anos de idade. Atualmente a         
Areninha recebe shows e apresentações diversas,      
além de oficinas sócio culturais. 
Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Ilha      

do Governador. 
Telefone: 2467-0095 
E-mail: areninharrusso.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Areninha-Carioca-Renato-Russo 
Funcionamento: Segunda a sexta de 14h às 22h; sábado conforme         
programação de eventos. 
  
  
Areninha Carioca Gilberto Gil (Realengo) 

Quando foi criada, em 1998, era chamada de        
Lona Cultural Capelinha. A mudança de nome       
aconteceu um ano depois e é uma homenagem        
ao compositor da famosa canção "Aquele      
Abraço", por mencionar o bairro (Alô, alô,       
Realengo, aquele abraço!). Recentemente, o     
espaço recebe shows, apresentações teatrais e      

oficinas de balé clássico, capoeira e ginástica para a terceira idade. 
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Endereço: Avenida Marechal Fontenelle 5.000, Realengo. 
Telefones: 3462-0774 / 3333-2889 
E-mail: areninhagilbertogil.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Areninha-Carioca-Gilberto-Gil 
Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábado e domingo          
conforme programação da casa. 

 Relação de lonas culturais municipais do Rio de Janeiro 
 
  
Lona Cultural Municipal João Bosco (Vista Alegre) 

Criada em 1999, e dirigida desde a inauguração        
peloMovimento de Integração Cultural (MIC) que      
vem realizando atividades de arte, 
cultura, gastronomia, lazer e entretenimento para      
promover a 
convivência comunitária e o sentido de      
pertencimento ao bairro e à 

cidade, atuando na construção da cidadania. 
Endereço: Avenida São Félix 601, Parque Orlando Bernardes, Vista Alegre. 
Telefone: 2482-4316 
E-mail: lonajoaobosco.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lonajoaoboscooficial 
Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 22h. Nos finais de 
semana o horário de encerramento se prolonga até o término dos 
eventos. 
  
  
Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro (Anchieta) 

Criada em 1999, já foi palco para shows de         
diferentes grupos e grandes nomes da MPB. O        
nome da lona é uma homenagem a Carlos Zéfiro,         
autor dos "catecismos", pequenas revistas de      
bolso de conteúdo erótico publicadas nas      
décadas de 50 e 60. 
Endereço: Estrada Marechal Alencastro s/nº,    
Anchieta. 

Telefone: 2148-0813 
E-mail: lonazefiro.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lonacarloszefiro/ 
Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 19h. 
  
  
Lona Cultural Municipal Terra (Guadalupe) 

Criada no ano 2000, seu nome é uma homenagem         
ao cantor Caetano Veloso, através do título de        
uma canção de sua autoria. Além de apresentar       
shows e peças teatrais, o equipamento oferece       
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cursos e mais de vinte oficinas fixas diversas em seus núcleos de música,             
dança, artes, performance e socialização comunitária. 
Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Praça Edson Guimarães, Guadalupe. 
Telefone: 3018-4203 
E-mail: lonaterra.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lcmterra 
Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábado das 9h às 15h. Em             
dias de eventos, horários estendidos e domingo a partir das 14h. 
  
  
Lona Cultural Municipal Jacob do Bandolim (Jacarepaguá) 

Sob a tradicional lona verde e branca funciona um         
centro de artes, que desenvolve ações e       
atividades para crianças, jovens, adultos e idosos       
e oferece espetáculos de música, teatro, dança e        
poesia, além de cursos e palestras. O incentivo à         
participação de artistas da comunidade objetiva      
descobrir e estimular novos talentos. Jacob do       

Bandolim foi escolhido para dar nome à lona por ter sido morador do bairro              
durante muito tempo. 
Endereço: Praça do Barro Vermelho s/nº, Praça Geraldo Simonard,        
Pechincha. 
Telefone: 3173-5460 
E-mail: lonabandolim.culturapresente@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/lonadejpa 
Funcionamento: Terça a domingo, das 14h às 21h. 
  
  
Lona Cultural Municipal Elza Osborne (Campo Grande) 

Criada em 1993, deu início à concretização do        
projeto das Lonas Culturais Municipais, cuja ideia       
central consistia em instalar as grandes tendas da        
ECO-92 no subúrbio e transformá-las em espaços       
de interiorização e descentralização das     
atividades culturais na cidade do Rio de Janeiro.  
Endereço: Estrada Rio do A 220, Campo      

Grande. 
Telefone: 2413-2255 
E-mail: lonaosborne.cultura@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Lona.Elza.Osborne 
Funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das           
14h às 22h (em dias de eventos). 
  
  
Lona Cultural Municipal Herbert Vianna (Maré) 

Criada em 2005 em um dos maiores complexos        
de favelas do Rio, a Maré, teve na sua         
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inauguração um show de Herbert Vianna, acompanhado da banda Paralamas          
do Sucesso. O cantor foi eleito pelos moradores da Maré o patrono do novo              
equipamento, que funciona como centro de arte, oferecendo espaço para          
espetáculos artísticos, cursos, oficinas e palestras. Na Lona Cultural Municipal          
Herbert Vianna também funciona a Biblioteca Popular Municipal Jorge Amado. 
Endereço: Rua Ivanildo Alves s/nº, Maré 
Telefone: 3105-6815 
E-mail: lonaherbert.culturapresente@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/LonaCulturalDaMare/ 
Instagram: http://instagram.com/lonadamare 
Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h; sábado e domingo das 9h            
às 17h (em dias de evento). 
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