


A ADMINISTRAÇÃO DO COMPLEXO 

ESTÁ A CARGO DO INSTITUTO 

CURITIBA DE ARTE E CULTURA 

(ICAC), ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

QUE JÁ FAZ A GESTÃO DE OUTROS 

ESPAÇOS DA CIDADE, COMO A 

CAPELA SANTA MARIA, O TEATRO DO 

PAIOL, O CONSERVATÓRIO DE MPB 

DE CURITIBA, A CASA HOFFMANN E 

AS CASAS DA LEITURA.

UM ANTIGO QUARTEL DO 

EXÉRCITO, LOCALIZADO NA 

RUA RIACHUELO, CORAÇÃO DA 

HISTÓRIA DE CURITIBA. ESTE 

FOI O PRÉDIO ESCOLHIDO PARA ABRIGAR O 

CINE PASSEIO, O MAIS RECENTE EQUIPAMENTO 

DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

DEDICADO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL.

O COMPLEXO TAMBÉM É O ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO DE TALENTOS E DA INOVAÇÃO  

NA ÁREA DE ECONOMIA CRIATIVA.  

SUA INAUGURAÇÃO, EM 27 DE MARÇO DE 2019, 

MARCOU O RESGATE DA TRADIÇÃO  

DOS CINEMAS DE RUA DA CIDADE. 

3.2.
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O Cine Passeio possui duas salas – Luz e Ritz – para exibição de 

filmes em quatro sessões diárias, de terça a domingo. 

Com capacidade para 90 pessoas, possuem os mais modernos 

equipamentos de projeção e sonorização existentes no mercado 

para recepção de filmes em formato DCP (digital cinema package), 

com alta qualidade de desempenho, possibilitando inovação ao 

setor audiovisual. 

PROGRAMAÇÃOSAL AS DIGITAIS

Com curadoria de dois especialistas, o cineasta Marcos Jorge 

e o crítico de cinema Marden Machado, a programação das 

duas salas contempla as produções disponibilizadas pelas 

distribuidoras comerciais, as cinematografias clássica e 

contemporânea, além de mostras especiais.

Também fazem parte da programação lançamentos nacionais 

com presença de atores e diretores, cursos, masterclasses, 

sessões à meia-noite e matinês aos domingos pela manhã, 

além de eventos e exibições ao ar livre.

7.6.



CINE LUZ
Localizado no térreo, suas portas e 

poltronas vermelhas em estilo retrô, prestam 

homenagem ao antigo cinema de Curitiba que 

passou por duas sedes, sendo a primeira na 

Praça Zacarias e a segunda na Praça Santos 

Andrade – a mais marcante na memória dos 

curitibanos. São quatro sessões diárias de 

filmes, garantindo ao público uma seleção 

diversificada e de qualidade.

“
BANHEIROS

AMBIENTE CLIMATIZADO  
com ar condicionado

ACESSIBILIDADE:  
2 assentos para cadeirantes

88 LUGARES

ELEVADOR

125,01  m2

• Áudio e Projeção Digital DCP Laser 
(digital cinema package);

• Tela de projeção com área útil de 
6,00 x 2,56 metros, formato 2.35:1; 

• Processador digital para cinema, 
integrado ao sistema de projeção, com 
processamento em estéreo, 5.1 e 7.1;

• Projetor para cinema com tecnologia 
3 x DMD-DLP(Chip), formato nativo 
2k com reprodução de 30 trilhões 
de cores, com tecnologia laser e 
compatível com DCI, DCP, 3D,  
FULL-HD, NSTC e PAL/M;

• Servidor de Mídia integrado ao 
sistema de projeção;

• Mixer de áudio com amplificador 
estéreo incorporado com 2 canais 
de áudio e saída; 

• Blu-ray player com saída HDMI, 

padrão 1080p, formato 16:9.

PLANTA BAIXA ATRIBUTOS

Cinema vintage, que te faz viajar um pouco 

no tempo e história de Curitiba. Traz ótimas 

programações e o valor do ingresso faz a 

experiência valer cada centavo. Além de fugir 

dos cinemas tradicionais, acaba sendo um 

passeio turístico e cultural. Belíssimo!”  

Mariana Vernizi, frequentadora do Cine Passeio.

ÁREA TÉCNICA

SALA PROJEÇÃO 1

TELA PARA PROJEÇÕES

CABINE DE PROJEÇÃOCIRCULAÇÃO
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As salas de cinema são confortáveis e 

acessíveis, os preços são super amigáveis e 

dispõem de um catálogo de filmes atualizado 

e diversificado, a estrutura física é lindíssima 

e rende belíssimas fotos, além de ter um café 

super gostoso e ecologicamente consciente.”  

Luana Lu, frequentadora do Cine Passeio.

“

PLANTA BAIXA

Como destaque do segundo pavimento, 

encontra-se o Cine Ritz. Suas portas e 

poltronas verdes, prestam homenagem a 

outro antigo cinema de rua de Curitiba, o Ritz, 

que se localizava na Rua XV de Novembro. 

Também conta com quatro sessões diárias 

de filmes com produções nacionais e 

internacionais, comerciais e artísticas.

CINE RITZ

BANHEIROS

AMBIENTE CLIMATIZADO  
com ar condicionado

ACESSIBILIDADE:  
2 assentos para cadeirantes

88 LUGARES

ELEVADOR

125,01  m2

• Áudio e Projeção Digital DCP Laser 
(digital cinema package);

• Tela de projeção com área útil de 
6,00 x 2,56 metros, formato 2.35:1; 

• Processador digital para cinema, 
integrado ao sistema de projeção, com 
processamento em estéreo, 5.1 e 7.1;

• Projetor para cinema com tecnologia 
3 x DMD-DLP(Chip), formato nativo 
2k com reprodução de 30 trilhões 
de cores, com tecnologia laser e 
compatível com DCI, DCP, 3D,  
FULL-HD, NSTC e PAL/M;

• Servidor de Mídia integrado ao 
sistema de projeção;

• Mixer de áudio com amplificador 
estéreo incorporado com 2 canais 
de áudio e saída; 

• Blu-ray player com saída HDMI, 

padrão 1080p, formato 16:9.

ATRIBUTOS

ÁREA TÉCNICA

SALA PROJEÇÃO 1

TELA PARA PROJEÇÕES

CABINE DE PROJEÇÃOCIRCULAÇÃO
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Segunda casa. Tem o charme e a elegância dos 

antigos cinemas de rua, mas com equipamentos 

de primeira qualidade, conceito contemporâneo 

e pessoal amigável.” 

Estela Zardo, frequentadora do Cine Passeio.

PLANTA BAIXA

ESTÚDIO  
VALÊNCIO XAVIER
Localizado no subsolo, é uma área dedicada às 

ações de formação. Seu nome é uma homenagem 

ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca 

de Curitiba, falecido em 2008. Conta com um 

estúdio multiuso, também dotado de modernos 

equipamentos, como projetor móvel, tela retrátil e 

som. Recebe aulas, palestras e exibições de filmes.

“
BANHEIROS

AMBIENTE CLIMATIZADO  
com ar condicionado

80 LUGARES  
com o uso de projeção 

110 LUGARES  
sem o uso de projeção

ELEVADOR

117,13  m2

• Tela de projeção elétrica com 172” 
diagonal (proporção de 2.35:1), área 
útil de projeção 4,02m x 1,72m;

• Projetor portátil LCD ou DLP, 
formato nativo 16:9 ou 16:10, com 
tecnologia laser;

• Blu-ray player com saída HDMI, 
padrão 1080p, formato 16:9; 

• 2 caixas de som JBL;

• 2 microfones de mão;

• 1 notebook para suporte.

ATRIBUTOS

TELA PARA PROJEÇÕES

12. 13.



PASSEIO ON DEMAND
Outra atração no subsolo do Cine Passeio é a primeira sala de 

streaming do Brasil situada dentro de um cinema. Equipada 

com TV 4K de 86 polegadas e som de 5.1 canais, possibilita aos 

cinéfilos o acesso a diversos conteúdos digitais por meio de 

suas próprias assinaturas. Sofás, poltronas e puffs confortáveis 

compõem o espaço, perfeito para reuniões, assistir filmes, 

maratonar séries, dentre outros. São três tipos de pacotes de 

locação oferecidos: o Soft (2h30), o Meio Período (5h) e o Integral 

(8h), que podem ser escolhidos pelo site www.cinepasseio.org

O espaço mais incrível da cidade como experiência 

de cinema. Os projetores e salas tem sonorização e 

projeção dignas dos cinemas mais modernos da cidade. 

O destaque fica pra sala Passeio On Demand, que você 

pode alugar para assistir Netflix com seus amigos em uma 

experiência única, ou mesmo jogar videogame e afins. O 

espaço é incrível.” 

Vinicius Horbuch, frequentador do Cine Passeio.

PLANTA BAIXA

“
BANHEIROS

AMBIENTE CLIMATIZADO  
com ar condicionado

12 PESSOAS  

ELEVADOR

38,53  m2

• TV 4K de 86 polegadas e som 

JBL de 5.1 canais;

• 4 puffs, 2 cadeiras de madeira,  

1 sofá com 6 lugares,  

3 mesas de apoio, 1 aparador.

ATRIBUTOS

TV

PUFFS

SOFÁ

MESA

APARADOR

15.14.



PLANTA BAIXA

Muito bonito. Um espaço muito fértil 

para trocas de experiências, lazer e 

estudo. Recomendadíssimo!” 

Yan Nakamura, frequentador do Cine Passeio. 

SAL A DE CURSOS

No segundo pavimento encontra-se uma sala 

dotada de equipamentos de última geração 

para videoconferência e transmissão em tempo 

real. Com terraço anexo é uma área para cursos 

na área do audiovisual, que pode ser locada 

e utilizada por produtores independentes, 

parceiros, entre outros.

“
BANHEIROS

AMBIENTE CLIMATIZADO  
com ar condicionado

60 LUGARES  

ELEVADOR

71,79 m² 

• Tela de projeção elétrica com 119” 
diagonal (proporção de 2.35:1), área 
útil de projeção 2,63m x 1,48m;

• Projetor portátil LCD ou DLP, 
formato nativo 16:9 ou 16:10, com 
tecnologia laser;

• Blu-ray player com saída HDMI, 
padrão 1080p, formato 16:9;

• 1 microfone auricular;

• 1 microfone de mão; 

• Som acoplado;

• 1 notebook para suporte; 

• 1 microfone Shure de teto;

• Terraço externo com 2 ombrelones.

ATRIBUTOS

TELA DE PROJEÇÃO

17.16.



PLANTA BAIXA

BANHEIROS

PNE

COPA

SALA
EVENTOS

CIRCULAÇÃO

TERRAÇO COBERTO

COBERTURA DE VIDRO

TERRAÇO DESCOBERTO 

ELEVADOR

No terraço de 500m², um cinema a céu aberto 

e área para eventos. Equipado com tela, 

projetor e som de alta definição, tem como 

vocação a realização de eventos e exibições 

ao ar livre. Possui cozinha equipada, salão e 

duas áreas externas, que atendem também 

eventos ligados à economia criativa (design, 

moda autoral, entre outros).

TERRAÇO PASSEIO

“
BANHEIROS

200 PESSOAS  
na área total

ELEVADOR

322,51 m² 

• Terraço lado direito - Salão para 
eventos com capacidade de 40 
pessoas sentadas, que conta com:  
1 freezer, 1 geladeira, 1 micro-
ondas, bancada passa prato de 
3,30m x 70cm e 2 armários. 
Capacidade para 100 pessoas no 
total no lado direito do terraço, 
contando áreas interna e externa;

• Terraço lado esquerdo - 
Capacidade para 100 pessoas;

•  Tela de 5,0m x 2,50m;

•  Projetor portátil LCD ou DLP, 
formato nativo 16:9 ou 16:10, com 
tecnologia laser;

•  Mesa para som ambiente,  
com entrada P2;

•  62 cadeiras diretoras removíveis.

ATRIBUTOS

Que lugar sensacional. Muito lindo. A iniciativa 

e a ideia foram muito boas. A localização 

é ótima, fácil de encontrar e lindíssimo. A 

arquitetura e o planejamento da obra ficaram 

excelentes... Tem o Cine Luz, o Cine Ritz e mais 

um cinema a céu aberto no último andar. Lá 

também é possível ver uma parte da cidade, 

que é lindo tanto de manhã quanto pela noite.” 

Stephanie Friesen, frequentadora do Cine Passeio.

ESCADAS

19.18.



COFFEETERIE
Na entrada do Cine Passeio funciona uma cafeteria 

que trabalha com cafés especiais e produtos 

selecionados da região de Curitiba (vinhos e 

cervejas artesanais). 

A Coffeeterie Passeio possui uma agradável área 

de convivência, perfeita para passar um tempo, 

marcar uma reunião entre amigos ou se deliciar 

com um lanche antes ou após as sessões.

Um ótimo lugar para ficar à toa, assistir um 

filme ou mesmo tomar um café. O ambiente 

é muito aconchegante e bonito, o café é uma 

delícia e possui opção vegana no cardápio. 

O pessoal é muito atencioso, em todos os 

ambientes. O preço do café é justo e o cinema 

possui convênio com o estacionamento.”  

Helô De Domenico, frequentadora do Cine Passeio.

PLANTA BAIXA

“
BANHEIROS

36 LUGARES  

ELEVADOR

• Métodos filtrados, como: Chemex, 
Aeropress, Hario e Frenchpress; 

• Cafés Expressos;

• Foco em produtores locais;

• Bomboniere para o cinema;

• Som ambiente;

• Video Wall com resolução de  
1920 x 1080, formato 16:9 
Widescreen. 

ATRIBUTOS

COZINHA

WI-FI

94 m2

21.20.



WORKTIBA
O Worktiba Cine Passeio é um coworking 

municipal e gratuito, criado para 

atender a necessidade de pequenos e 

microempreendedores. O espaço colaborativo de 

criação e desenvolvimento é utilizado por startups 

selecionadas por meio de edital público, que têm 

como foco a economia criativa, o audiovisual e a 

inovação, e sua gestão é realizada pela Agência 

Curitiba de Desenvolvimento e Inovação S/A.

PLANTA BAIXA

“

16 ESTAÇÕES DE TRABALHO

5 COMPUTADORES FIXOS

BIBLIOTECA

ESPAÇO DE REUNIÃO

ELEVADOR

63 m2

BANHEIROS

ATRIBUTOS

ACESSO LIVRE  
À INTERNET

ACESSIBILIDADE  
PARA PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIALocal encantador. Um prédio 

histórico flertando com o que 

há de mais moderno.”

Luciene Barone,  
frequentadora do Cine Passeio.

• 16 mesas pretas;

• 16 cadeiras de escritório;

• 5 computadores;

• 1 mesa preta redonda;  

• 2 estantes metálicas;

• 2 armários baixos com duas portas;

• 1 desumificador de ar.

23.22.



RUA RIACHUELO, 410 .  CURITIBA - PR .  CEP 80020-250

(41) 3323-1979 .  TERÇA A DOMINGO .  10H~22H

CONTATO@CINEPASSEIO.ORG      CINE_PASSEIO /CINEPASSEIO

CINEPASSEIO.ORG

Atendimento: segunda a sexta das 9h 

às 18h | Bilheteria: terça a domingo 

das 13h30 às 20h30 | Bilheteria 

Sessões Especiais: uma hora antes 

da sessão e/ou evento | Worktiba 

Cine Passeio: segunda a sexta  

das 9h às 18h

Ingressos: quinta a domingo  

- R$ 16 e R$ 8 (meia)*  

| terças e quartas-feiras -  

R$ 12 e R$ 6 (meia)* | Programas 

Especiais: valor a confirmar 

conforme o evento | Pagamentos: 

dinheiro e cartões de crédito e débito 

Compre também pelo site ou  

pelo aplicativo

        *inclui taxa de serviço

Descontos 50% (meia entrada):

• Crianças menores de 12 anos, 

estudantes, idosos +60 anos, pessoas 

com deficiência, jovens de 15 a 29 

anos (cadastro único de programas do 

governo federal) - Lei Federal 12.933/13, 

Decreto 8.537/15. 

• Professores da rede pública e particular 

de ensino - Lei Estadual 15.876 de 

07/07/08. 

• Doadores de sangue com comprovação 

da SES - Lei Estadual 13.964 de 

20/12/02.

• Pacientes com Câncer - Lei Estadual 

18.445, de 05/02/15.

• Servidores do Município de Curitiba, 

administração direta/indireta, fundações, 

autarquias e institutos vinculados.

• Associados das entidades 

representativas do setor audiovisual: 

SATED-PR, AVEC-PR e SIAPAR-PR.

* Descontos não são cumulativos. 

Documentos de comprovação 

deverão ser apresentados no acesso 

à sessão. Estudantes de ensino 

fundamental e médio deverão 

atender à exigência nos termos 

do previsto no Título V da Lei 

9.394/1996.

Clube Gazeta do Povo: 50% de 

desconto em até dois ingressos

Cartão Clube Passeio: Ofertas 

para promoções-relâmpago, 

descontos especiais e acesso às 

sessões de lançamento. Clube 

Passeio funciona também como 

um cartão fidelidade. 

Estacionamentos Conveniados

• Cine Park - Rua Presidente Carlos 

Cavalcanti, 347 | 3121-2752

• Master Park - Rua Presidente 

Carlos Cavalcanti, 641

• Estacionamento Planalto - Rua 

Presidente Carlos Cavalcanti, 612

• Tri Park - Rua Treze de Maio, 411  

3015-6514

Bicicletário: O Cine Passeio 

dispõe de bicicletário para até 8 

bicicletas, com acesso pela Rua 

Riachuelo.

Linhas de Ônibus: Localizado 

em região central, o Cine Passeio 

conta com diversas linhas de 

ônibus. A estação mais próxima é a 

do Passeio Público, com  distância 

de 400m seguindo pela Rua 

Riachuelo. 
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