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Peça propõe refl exão sobre 
a diversidade nas relações 
GPS Gaza fala das guerras e dos conflitos cotidianos. Será apresentada no Teatro Univates, no próximo dia 2 

Provocar reflexão e 
dar visibilidade a dife-
rentes pontos de vista é 
o ponto central da peça 
GPS Gaza, em cartaz no 
Teatro Univates, no dia 2 
de dezembro, às 20h. No 
enredo, a Faixa de Gaza, 
localizada no Oriente Mé-
dio serve de referência 
para mostrar o palco de 
atrocidades que se tor-
nam comuns no noticiário 
internacional. 

O espetáculo vai além 
da conjuntura política, 
econômica e religiosa. 
Trata das questões huma-
nas envolvidas nesse tipo 
de experiência. Mostra a 
realidade de países como 
Ruanda, Bangladesh, Ve-
nezuela, Filipinas, Brasil, 
e povos como os curdos, 
armênios, judeus, pales-
tinos, japoneses, tibeta-
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nos, sírios, entre outros, 
que ao longo da história, 
serviram aos interesses 
internacionais. 

Com duas atrizes e 
uma tela, diferentes vo-
zes, projeções,  as cenas 
vão do cômico ao tom 
dramático. Debruça o 
espectador aos proble-
mas não só de judeus e 
palestinos: percorre o 
mundo. Levando às gran-
des guerras ou conflitos 
cotidianos da convivên-
cia. Os ingressos podem 
ser adquiridos a partir de 
R$ 20 (meia-entrada) na 
bilheteria do Teatro Uni-
vates ou pelo site da In-
gresso Rápido. O horário 
de atendimento da bilhe-
teria é de segunda a sex-
ta-feira, das 13h30min às 
22h30min. A classifica-
ção etária é de 14 anos. 

Serviço
O que: Peça GPS Gaza
Quando: 2 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Teatro Univates 
Ingressos: bilheteria do 
Teatro Univates e site 
Ingresso Rápido

A peça GPS Gaza estreou em setembro de 2014 como 
espetáculo convidado do 21º Festival Internacional 
de Teatro Porto Alegre em Cena. Foi indicado em cinco 
categorias do Prêmio Açorianos de Teatro (roteiro, atriz 
coadjuvante, atriz, direção e espetáculo). 

Participou do 25º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), 
em Pernambuco; do 22º Floripa Teatro - Festival Isnard 
Azevedo, em Florianópolis, Santa Catarina; da 15ª e da 
16ª edição do Porto Verão Alegre, além do 1º Festival de 
Teatro Regional, em São Paulo, em março deste ano. 

História


