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O Cine Teatro inaugurado em 2001 na cidade de São Pedro promove eventos 
dos mais variados tipos culturais, trazendo cultura e lazer aos 

munícipes e turistas desta estância.

Diariamente exibe as grandes estreias do cinema mundial e sucessos 
nacionais. Seus espaços podem ser locados com toda infra-estrutura para 

eventos particulares como formaturas, palestras, shows, convenções, 
apresentações de dança, simpósios e confraternizações.

Em 2012 o Cine Teatro passou por uma grande reforma e reestruturação 
total de seus espaços. Capacidade para 255 espectadores, compra de

 ingressos numerados, ambiente totalmente climatizado, acessibilidade à 
cadeirantes, poltronas especiais para casais e obesos.  

Para comodidade de nossos clientes, o Cine Teatro conta 
com uma área infantil.  Assim, os pais podem ir tranquilos aos

 eventos enquanto as crianças  se divertem com 
acompanhamento de monitoras treinadas.   

Enquanto o evento não começa... 

A bomboniere do cinema fornece em um ambiente 
climatizado e aconchegante uma deliciosa pipoca, doces, 

pavês, bolos, salgados, tortas e chocolates 
para todos os gostos.

O auditório principal do Cine Teatro conta com 
toda aparelhagem necessária para eventos. 

Palco de 64m2, camarins e sala de apoio de 84m2.  
Linóleo, sistema de som e iluminação cênica. 

Projeção digital de 4500 AnsiLumens e 
cinematográfica de 35mm com sistema 
independente integrado Dolby Digital.

O Cine Teatro também recebe peças teatrais de grande renome como 
TRAIR E COÇAR É SÓ COMEÇAR, O MICOFONE, AS MENTIRAS 

QUE OS HOMENS CONTAM, LOLITAS, MÃOS AO ALTO SP, DIVAS 

NO DIVÃ, AS ENCALHADAS, DONANA, O ANALISTA DE BAGÉ.

Já estiveram no palco do Cine Teatro
SERGIO RABELLO, MIGUEL BRETAS, NELSON FREITAS,ROSI CAMPOS,
RAUL GAZOLA, CLAUDIO CUNHA, ROBERTO EDSON, VICTOR COELHO,

LUIZA AMBIEL, NATÁLIA IVANOVNA, PAULO CORONATO,WARLEY SANTANA 
CHRIS LINNARES, RONALDO CIAMBRONI, MIRIAM PALMA. 
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