!
INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS
!
Localidade: Centro
!
Município: Campo Bom
!
Denominação do bem: Complexo Cultural CEI
!
Endereço/Localização: Avenida dos Estados 1080!
Proprietário: Prefeitura Municipal de Campo Bom !
!
Uso Original e atual: Complexo Cultural
! Longitude:
Latitude:
!
Proteção Existente:
Entidade representativa (se tiver associação): Prefeitura Municipal de Campo Bom
!
Descrição e breve histórico:
!
O Centro de Educação Integrada (CEI), é um espaço privilegiado, que conta com um Complexo Cultural, com
teatro, cinema, biblioteca e espaço para exposições.! Essa área, de 50 mil metros quadrada, com uma
arquitetura em linhas modernas e arrojadas, se destaca
! como um espaço privilegiado para o público campobonense e da região para momentos de cultura, estudo e lazer. O Auditório Marlise Saueressig, com cerca de
500 lugares, promove espetáculos teatrais, palestras !
e diversos eventos. Já passaram pelo teatro grandes
espetáculos, como Se Meu Ponto G Falasse, Labirinto
! Kafka, Primeiro as Damas, Os Ruivos, Homens de
perto, Hell, entre outros.
! de cinema: a Alfredo Blos com 103 lugares e a sala
Para os amantes da sétima arte o CEI oferece duas salas
Bárbara Paz com 127 lugares, que contam com poltronas
! confortáveis e ambiente climatizado e exibem filmes
semanalmente, com ingressos promocionais. Além disso, um belo anfiteatro externo, construído sobre o
! além de possibilitar uma bela vista de toda a
auditório, conta com espaço para 1,2 mil pessoas sentadas,
redondeza no topo do prédio.
!
Já nas proximidades do CEI há um parque construído as margens do Arroio Shmidt, que conta com muitos
bancos e mirantes de madeira elevados construídos a! beira do arroio, entre as árvores, onde as pessoas
podem descansar a sombra e ouvir o canto dos pássaros.O
! complexo foi inaugurado em julho de 2008 e
desde então, com uma programação variada, preços acessíveis comparados a outros espaços da região, além
de uma bela arquitetura, vêm recebendo milhares de visitantes, do município e da região, que aproveitam toda
a sua infraestrutura e eventos. (Fonte: Secretaria de Cultura
! de Campo Bom)
Aberto à visitação:
( x ) Sim ( ) Não
!
Horário de visitação:
Taxa
! de visitação: Isento
!Site: www.campobom.rs.gov.br
Ficha Nº:

Rede social: http://complexocultural-cei.blogspot.com/
Telefone: (51)35970435
E-mail: complexoculturalcei@campobom.rs.gov.br

!Foto(s):

Fonte: Secretaria de Cultura de Campo Bom

