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elquer Ubirajara da Silva Lopes, nascido em 1954 em 

BTupanciretã. Produtor rural, formado em Zootecnia  na 
UFSM. Exerceu a profissão na Cooperativa Rural Serrana e na 

Agropan. Assumiu administração da Fazenda Guabiju-Tujá da 
família em 1980, com criação de gado de corte e produção de soja e 
pastagem de inverno. Exerceu presidência do Sindicato Rural de 
Tupanciretã, Jari e Quevedos por 4 mandatos intercalados com 
outras lideranças locais. 

Atualmente faz parte do Conselho de Administração da Dália 
Alimentos Ltda, representando a região do Planalto Central do 
estado. Em 2015, após seu último mandato no SR, executou uma 
viagem de peregrinação, juntamente com sua esposa,  à Santiago 
de Compostela,  na Espanha a qual rendeu um livro cujo título, 
"Peregrinando Rumo a Finisterra", obtendo grande aceitação entre 
os aficionados da literatura.

Sobre nosso patrono, belquer...

Belquer com seu livro
"Peregrinando Rumo a Finisterra"
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Mesmo diante do contexto provocado pela pandemia, não 
poderíamos deixar de realizar a nossa tradicional feira do livro. O 
encontro com a literatura deve ser enaltecido, principalmente em um 
período que o distanciamento social prevalece, pois a leitura sempre será 
uma ótima companhia!

Nossa programação contará com a presença dos escritores locais, 
e ainda tem mais...

9h - Exposição das fotos premiadas dos pontos relevantes do 

município, (Ficara exposto nos dois dias de feira);

 - Abertura oficial da feira do livro - Solenidade;10h

 - Teatro com o Grupo Teatral Tupã Encena vídeo;14h

 - ‘Teatro Ambulante’, passará apresentando por diferentes pontos 15h

da cidade;

 - Palestra Virtual com Shai Carione;16h

Tema: O Futuro da Comunicação: Relacionamentos que geram 

impacto;

 - Lançamento e autografo com Bita Casarin;17h

 - Ilustração poética musical no Rio Grande do Sul – Ângelo 19h

Franco Buenas;

9h30m - Poesias Premiadas sobre a Pandemia;
9h45m - Premiação do concurso de redação das escolas;

 - Intervenção Artística com o programa Nota Fiscal Gaúcha em 15h

parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda;

 - Lançamento do livro dos 100 anos da Paróquia Mãe de Deus;16h

 - Sorteio do carro do IPTU Premiado 2020;16h30

 - Palestra Motivacional com Trevisol;17h

 - Intervenção Performática - Isabela Patias - Coreografia: Margot 19h

Virginia de Souza - Bailarina;
19h - Roda de Conversa sobre o tema literário com ex patronos;

27de novembro 

28 de novembro 

Programação

Das 8h30m as 21h, haverá exposição dos livros no lonão
em frente a Casa da Cultura e exposição das fotos premiadas

dos pontos relevantes do município.
Programação sujeita a alterações.

Exposições permanentes
durante a Feira do Livro

Patrono: Belquer UBIRAJARA DA SILVA Lopes
Professora Homenageada: NIDE IARA FARIAS PEREIRA 
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