
CLUBE
PRATELEIRA 
EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS 

RIO BRANCO/ACRE 

FEVEREIRO 2023



Entre em contato
INSTAGRAM E FACEBOOK  

E-MAIL

@clubeprateleira

YOUTUBE

youtube.com/@clubeprateleira

prateleiraclube@gmail.com

TELEFONES E WHATSAPP

Karolini Oliveira

(68) 99207-1090
Paola Ribeiro
(68) 98428-7765

Seja nosso parceiro 



Agradecemos à Prefeitura de Rio Branco, através da
Fundação Garibaldi Brasil - FGB, por financiar o projeto
"Seminário Cultural Clube do Livro Prateleira: Leituras
sobre o Acre", Edital 03/2022 da área de Patrimônio do
Fundo Municipal de Cultura.

À Priscila Cristina que deu as primeiras impressões e
orientações para a construção do projeto. 
Aos amigos e colegas Daniel Assunção, Maria Duarte,
Marcos Rocha, Herberson Galvão e João Paiva que
ajudaram a torná-lo realidade.

Aos parceiros do Via Verde Shopping e da Biblioteca
Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos,
representada por Cláudia Jorge e, em seguida, por
Camila, por nos receber.

Às amizades, antigas e novas, que acreditaram no nosso
potencial e contribuíram em cada etapa do projeto no
ano de 2022 e que agora, em 2023, permanecem e
confiam no nosso trabalho.

Gratidão! 

AGRADECIMENTOS

COORDENADORA
KAROLINI OLIVEIRA

DIRETOR EX. PROJETOS
HERBERSON GALVÃO

CONSELHEIRA
PAOLA RIBEIRO

REVISÃO
KAROLINI OLIVEIRA

PAOLA RIBEIRO

FOTO E VÍDEO
MARCOS ROCHA

TEXTO
KAROLINI OLIVEIRA

PAOLA RIBEIRO 

DIRETORIA



CLUBE PRATELEIRA
EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS  

Somos uma família crescente de leitores.

APRESENTAÇÃO

Quando começamos como Clube de Leitura, em 2022, jamais

imaginávamos o alcance que teríamos em tão pouco tempo. Foram mais

de seis mil pessoas atingidas com apenas uma publicação nas redes

sociais, quando ainda eram 200 os nossos seguidores, no Instagram.

Só em janeiro de 2023, participamos de duas entrevistas na TV aberta, uma

delas ao vivo, e estivemos nos sites de notícias quase dez vezes, em menos

de duas semanas, mesmo trabalhando com equipe reduzida e com

poucos recursos. 

Agora, queremos ampliar nossas atividades aos amantes da leitura e aos

que ainda não sabem, mas precisam dela. E, por isso, apresentamos o

nosso portfólio de atividades à você, para que possamos, juntos, levar

qualidade e cultura a quem mais necessita. Vamos juntos?
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Coordenadora do Clube Prateleira
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N O S S A  H I S T Ó R I A

Quem somos

Somos um grupo de leitores que ama
compartilhar experiências literárias

sobre cenários, cidades e personagens
acreanos. De setembro de 2022 para

cá, realizamos cinco encontros oficiais
e informais e, agora, seguimos

crescendo como Clube.
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Foto: Marcos Rocha
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QUEM FAZ |  2023

A EQUIPE

Fotógrafo e videomaker do Clube,
é designer gráfico e copywriter
na Rio Branco Fi lmes e Studio 7.
Guitarrista nas horas vagas.

Fundadora do Clube Prateleira.  
É jornalista DRT562 e mestre em
Letras pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras,  Linguagem e
Identidade - UFAC.

Diretor de execução de projetos.  
É proprietário da HG Publicidade,
designer gráfico,  técnico de áudio
e vídeo e responsável pelas
transmissões ao vivo do Podcast
Prateleira.

Arquiteta e Urbanista com foco
em Patrimônio Cultural .  
É conselheira,  co-organizadora
e relações públicas do Clube.

KAROLINI OLIVEIRA

PAOLA RIBEIRO

MARCOS ROCHA

HERBERSON GALVÃO
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CLUBE DO LIVRO
PRATELEIRA

Como leitores, lemos livros

de diversos temas e, neste

momento como grupo,

estamos interessados em

conhecer a literatura

acreana, entre histórias,

narrativas, poesias, biografias

e estudos de caso que

contam com cenários,

cidades e personagens do

nosso estado do Acre.
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Foto: Marcos Rocha



Nascemos como projeto "Seminário Cultural Clube do Livro
Prateleira: leituras sobre o Acre", em setembro de 2022, submetido
e aprovado no Edital 03/2022, da Área de Patrimônio, do Fundo
Municipal de Cultura de Rio Branco, por meio da Fundação
Garibaldi Brasil - FGB.

Com o financiamento, adquirimos 60 livros, que foram
emprestados aos mais de 85 leitores inscritos e, após a leitura,
doados para bibliotecas e instituições públicas, .

Nosso primeiro encontro aconteceu no Via Verde Shopping, no
dia 26 de outubro de 2022, para discutir "Noites Alienígenas", com
a participação do autor, Sérgio de Carvalho.

Em novembro, realizamos nosso segundo encontro para debater
as histórias de "Acre: um Estado de Espírito", com a presença do
autor, o jornalista acreano Elson Martins, na Biblioteca Pública
Estadual Adonay Barbosa dos Santos.

Após recesso em dezembro para prestação de contas junto à FGB,
voltamos às atividades de forma independente, em janeiro de
2023, com os membros do Clube e o autor de "Cinco Mortes
Simples", Elenckey Pimentel. 

I Seminário Cultural, com Sérgio de Carvalho, no Via Verde
Shopping. Foto: Marcos Rocha

II Seminário Cultural, com Elson Martins, na Biblioteca Pública
Estadual Adonay Barbosa dos Santos. Foto: Marcos Rocha

III Seminário e Encontro de Leitores, com Elenckey Pimentel, no
Cine Teatro Recreio. Foto: Daniel Assunção

S E M I N Á R I O  C U L T U R A L
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A partir dos seminários, promovemos um
encontro extra com leitores na Casa Museu,
onde há rico acervo da história acreana, sob
responsabilidade e curadoria do desembargador
aposentado, Dr. Arquilau de Castro Melo, amigo
e colega de Elson Martins (autor de novembro)
no Jornal Varadouro. 

CLUBE PRATELEIRA
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Um segundo encontro extra foi realizado em
janeiro de 2023, o "Prosas e Destinos", uma
parceria com a agência de turismo Destino Acre,
representada por Thaly Figueiredo, no Café com
Poesia, espaço cultural do historiador e poeta
César Augusto, para debate com Elson Martins
sobre seu livro "Acre: um Estado de Espírito",
suas histórias e vivências em mais de 50 anos de
atuação como jornalista na Amazônia. 

E N C O N T R O  D E  L E I T O R E S

Elson Martins, Karolini Oliveira, Miqueias Haluen, Samila de Paula,
Eduardo Souza, Arquilau de Castro Melo. Foto: Paola Ribeiro

Elson Martins, César Augusto e Karolini Oliveira, no Café com Poesia.
Foto: Paola Ribeiro



L I V R O S  E  A U T O R E S
Entre outubro e novembro de 2022 e janeiro de 2023 foram lidos três livros de

diferentes gêneros, confira:

Na obra lida em outubro de 2022, o autor e
cineasta Sérgio de Carvalho aborda na ficção
situada na cidade de Rio Branco, o consumo e
tráfico de drogas, a homofobia, o êxodo de
seringueiros e indígenas e a religião, incluindo o
Santo Daime. O livro foi adaptado para o cinema
em 2022, sendo vencedor de seis kikitos na 50ª
edição do Festival de Cinema de Gramado.

Em "Acre: um Estado de Espírito", livro de
novembro de 2022, o jornalista Elson Martins
reúne crônicas, entrevistas e artigos publicados
em jornais e revistas do Acre e do Amapá, em 50
anos de exercício da profissão. Segundo o autor,
o livro segue a "acreanidade e isso flui nas
memórias da infância vivida num seringal do rio
laco e nos relatos decorrentes da profissão que
abracei como contingência de vida". 

O mistério "Cinco Mortes Simples" do escritor,
dramaturgo e diretor Elenckey Pimentel,
escolhido de janeiro, mostra Xapuri sendo
perturbada por enigmáticos assassinatos em
série. As mortes deixam o povo desconfiado e a
polícia incrédula com o método utilizado. Todos
são suspeitos e acompanham a investigação na
expectativa de descobrir quem será o culpado
desses crimes.

Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho Acre: um Estado de Espírito, de Elson Martins Cinco Mortes Simples, de Elenckey Pimentel
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NOSSOS DESTAQUES
Foto: Marcos Rocha
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Foto: Edinho Levy

Em 2023, o Clube Prateleira foi notícia em oito meios de
comunicação no Estado do Acre, entre eles:

Gazeta Entrevista, ao vivo, com Itaan Arruda, na TV Gazeta,
afiliada da Rede Record, em 18 de janeiro. A entrevista
completa está disponível no YouTube.

Quadro Destino Acre, apresentado por Thaly Figueiredo, no
Jornal do Acre 1ª Edição, na Rede Amazônica, afiliada da Globo
no Acre, em 19 de janeiro. A entrevista está disponível no
GloboPlay.

Entre sites de notícias, algumas matérias destacadas como 
 "Clube Prateleira recebe Elson Martins na Biblioteca Pública,
neste sábado", publicada em novembro de 22, na Contilnet.

E "Clube do Livro e agência de turismo organizam bate papo
literário com escritor Elson Martins, nessa quinta", publicada
em janeiro de 23, pela Gazeta do Acre.

Além de, "Clube de Leitura realiza III Encontro de leitores neste
sábado", também publicada em janeiro, no site A Gazeta do
Acre, por Isabelle Freitas.



RESULTADOS NA
MÍDIA E  INSCRITOS
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A Gazeta do Acre
3

ContilNet
2

AGazeta.net
2

Na Hora da Notícia
1

Acre in Foco
1

Acre News
1

TV Gazeta afiliada Record
1

Rede Amazônica afiliada Globo
1
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OS NÚMEROS

Do último trimestre de 2022 a janeiro de 2023, fomos notícia
em seis sites e duas vezes em redes de televisão no estado do
Acre. Recebemos também, mais de 85 inscritos no Clube, com
idades que vão de 16 a 66 anos, entre estudantes, acadêmicos e
aposentados, a profissionais de variadas áreas, como
humanidades, saúde, educação e ciências sociais aplicadas.

Em 2023 desejamos ampliar ainda mais nosso alcance,
principalmente para jovens de baixa renda, levando o hábito
da leitura, desenvolvendo a interpretação de texto e
pensamento crítico, valorizados durante nossos encontros com
os membros do Clube e autores.

Gráfico 2: Quantidade de vezes e os sites de notícias que publicaram
a nosso respeito.

Gráfico 3: Quantidade de vezes e emissoras de TV que transmitiram a
nosso respeito, em 2023.

Gráfico 1: Recebemos 85 inscrições de leitores de 16 a 55 anos, entre outubro de 2022 e
janeiro de 2023.



Livros, podcast, revista, produtos
personalizados

P R O J E T O S  P A R A
2 0 2 3
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A Livraria Virtual tem como objetivo tornar
fácil o acesso aos livros de autores
parceiros.

LIVRARIA VIRTUAL

Para 2023, buscamos expandir as nossas ações com a

publicação de uma revista trimestral com resenhas,

contos e entrevistas com autores, além de um podcast

para difundir o universo da literatura acreana nas mais

diversas áreas. 

NOSSAS AÇÕES E PRODUTOS EM
DESENVOLVIMENTO

Um dos produtos personalizados do Clube Prateleira são as canecas.

Pretendemos fazer o design e criar produtos baseados na leitura dos

textos que remontam à identidade acreana.

PÁGINA 14

Discutir com convidados os temas dos
livros que tratam sobre o Acre e
personagens acreanos.

PODCAST PRATELEIRA

Publicação com resenhas, poemas e contos
escritos pelos membros a partir dos livros
lidos com o clube.

REVISTA PRATELEIRA

Produtos com a nossa cara para nossos
leitores: canecas, camisetas, marcadores de
página, blocos de anotações e muito mais.

PERSONALIZADOS

Nossos objetivos são, através dos recursos obtidos  com

a venda dos exemplares na Livraria Virtual e

personalizados, manter o Clube Prateleira, adquirir

novos livros para leitura e doação e então, dar

seguimento aos nossos projetos aqui apresentados. 



"Iniciativa pioneira e que pode levar a ótimos caminhos literários, difundir, divulgar livros e autores

de referência local."

Eduardo Souza - dentista

"A seleção de livros acreanos nos faz perceber as muitas riquezas literárias que possuímos. 

O grupo é diverso e poder ouvir a perspectiva de cada um expande os horizontes. Espero que o

projeto perdure e faça história."

Fran Paiva - empresária

"Eu acho incrível (o Clube) pois nos conecta às nossas raízes/existência, à nossa terra, às vastas

histórias e pessoas que fazem um belo trabalho desenvolvendo arte da escrita. É tão lindo

valorizar a arte quem vem dos rios, bairros e das memórias do nosso querido Acre."

Joy Raiz - artista

"Que alegria ter feito parte, ainda que daqui, à distância, desta nobre experiência de leitura.

Obrigada pela oportunidade!"

Jaíne Oliveira, leitora de Porto Walter/AC

“Acho o encontro valioso. Gosto da interação dos participantes e de ter a visão única de quem

escreveu o livro.”

Ana Paula Lima
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PALAVRA DOS MEMBROS DO CLUBE PRATELEIRA


