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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

�� PensamosPensamos emem fazerfazer um um rráápidopido manual manual 
parapara esclareceresclarecer nossonosso grupogrupo de de estudosestudos..

Segue Segue nasnas prpróóximasximas ppááginasginas as as respostasrespostas
parapara a a vidavida do do grupogrupo Baikal.Baikal.





HISTHISTÓÓRICORICO
�� A A ididééiaia de se de se criarcriar um um grupogrupo parapara produproduççãoão de de contoscontos e e estudosestudos das das maismais variadasvariadas formasformas de de 

conhecimentoconhecimento foifoi motivadamotivada pelopelo filmefilme ““SociedadeSociedade dos dos PoetasPoetas MortosMortos –– Dead Poets SocietyDead Poets Society”” de de 
1989 1989 estreladoestrelado porpor Robin Williams Robin Williams queque apresentavaapresentava um um grupogrupo de de estudantesestudantes de de umauma
universidadeuniversidade, , ondeonde davamdavam nova nova vidavida a um a um grupogrupo de de jovensjovens queque se se reuniamreuniam numanuma cavernacaverna parapara
leremlerem vvááriosrios tipostipos de de literaturaliteratura. . VVááriosrios acontecimentosacontecimentos se se sucederamsucederam e me e me deixaramdeixaram com o com o 
pensamentospensamentos queque poderiamospoderiamos fazerfazer algoalgo parecidoparecido. . AssimAssim a a ididééiaia do do grupogrupo me me perseguepersegue desdedesde
entãoentão. . 

�� ApApóóss dialogodialogo com a Taciara com a Taciara decidimosdecidimos convidarconvidar algunsalguns membrosmembros (Denise e (Denise e NevesNeves) ) queque tambtambéémm
convidouconvidou o o MMáárciorcio PrudencioPrudencio, , assimassim estavaestava formadoformado o o primeiroprimeiro projetoprojeto do do grupogrupo. O . O primeiroprimeiro
encontroencontro aconteceuaconteceu emem 06/08/2005 06/08/2005 emem DouradosDourados--MS MS àà RuaRua JozuJozuéé Garcia Garcia PiresPires, 3375 , 3375 ParqueParque
Nova Nova DouradosDourados. . 

�� FoiFoi eleitoeleito a a primeiraprimeira diretoriadiretoria, com , com PresidentePresidente, , TesoureiroTesoureiro e e SecretSecretááriorio com com mandatomandato de um de um anoano, , 
bembem comocomo, , foifoi definidodefinido e e aprovadoaprovado o o EstatutoEstatuto do Grupo, do Grupo, RegimentoRegimento InternoInterno e e mensalidademensalidade..

�� ApApóóss seisseis mesesmeses foramforam convidadosconvidados doisdois novosnovos membrosmembros (Jucemar e Rosimeire) (Jucemar e Rosimeire) queque aceitaramaceitaram
de de imediatoimediato. . TambTambéémm posteriormenteposteriormente fez parte do fez parte do quadroquadro novo novo integranteintegrante (Angela).(Angela).

�� CadaCada encontroencontro éé coordenadocoordenado porpor um um membromembro queque traztraz um um assuntoassunto de de interesseinteresse geralgeral, , estandoestando nana
mmíídiadia ouou nãonão..

�� As As reuniõesreuniões acontecemacontecem umauma vezvez porpor mêsmês, , sempresempre no no segundosegundo ssáábadobado do do mêsmês e tem e tem duraduraççãoão de de 
duasduas horashoras cadacada reuniãoreunião, entre as 13:00 , entre as 13:00 horashoras e 15:00 e 15:00 horashoras..

�� ProduzidoProduzido 197 197 contoscontos somandosomando 289 289 ppááginasginas no no primeiroprimeiro anoano..
�� MaioresMaiores informainformaççõesões de de comocomo funcionafunciona o o grupogrupo devedeve ser ser observadoobservado no no RegimentoRegimento e e EstatutoEstatuto, a , a 

disposidisposiççãoão dos dos membrosmembros do do grupogrupo..

Presidente



LOGO/BLOGLOGO/BLOG

�� O logo O logo queque marcamarca o o grupogrupo éé umauma estrelaestrela de de 
quatroquatro pontaspontas inseridainserida emem um um circulocirculo azulazul. O . O 
circulocirculo representarepresenta tantotanto a a levezaleveza do do ccééuu quantoquanto
as as ááguasguas do Baikal do Baikal simbolizadosimbolizado pelopelo ““BB”” dentrodentro
dada estrelaestrela. A . A estrelaestrela dentrodentro do do circulocirculo
representarepresenta a a uniãounião de de todostodos pelopelo sucessosucesso do do 
grupogrupo..

�� EmEm fasefase de de criacriaççãoão o site o site 
www.grupobaikal.com.brwww.grupobaikal.com.br parapara inserinserççãoão de de 
contoscontos, , informainformaççõesões, agendas e , agendas e outrosoutros assuntosassuntos
relacionadosrelacionados aoao grupogrupo..



O NOME BAIKALO NOME BAIKAL

�� O O nomenome do do grupogrupo foifoi escolhidoescolhido porpor Iuri Iuri 
((pseudônimopseudônimo), um dos ), um dos colaboradorescolaboradores, , parapara
simbolizarsimbolizar suasua nanaççãoão e e porqueporque o Baikal o Baikal éé um um 
lagolago íímparmpar no no mundomundo e e umauma das das relrelííquiasquias dada
humanidadehumanidade, , sendosendo o maior o maior lagolago de de ááguagua docedoce
dada ÁÁsiasia e o e o maismais profundoprofundo dada Terra. Terra. DesaguamDesaguam
nelenele cercacerca de 300 de 300 riosrios e e éé o habitat de 1.085 o habitat de 1.085 
espespééciescies de de plantasplantas e de 1.550 e de 1.550 espespééciescies e e 
variedadesvariedades de de animaisanimais. . MaisMais de 60% dos de 60% dos 
animaisanimais sãosão endêmicosendêmicos. . LocalizadoLocalizado nana RRúússiassia o o 
LagoLago Baikal Baikal possuipossui 636 km de 636 km de comprimentocomprimento e e 
80 km de 80 km de larguralargura, , emem algunsalguns locaislocais possuipossui 1940 1940 
metros de metros de profundidadeprofundidade..



MEMBROSMEMBROS

�� FUNDADORESFUNDADORES
�� DeniseDenise
�� MarcioMarcio
�� NevesNeves
�� TaciaraTaciara
�� WalterWalter

�� EFETIVOSEFETIVOS
�� JucemarJucemar
�� RosimeireRosimeire
�� AngelaAngela

�� OUTROS COLABORADORESOUTROS COLABORADORES
�� Giovani SilvaGiovani Silva
�� Iuri KosvalinskyIuri Kosvalinsky
�� MMááximus ximus 
�� Thien Al HanThien Al Han

�� Os integrantes (Taciara, Neves e Rosimeire não fazem parte do atOs integrantes (Taciara, Neves e Rosimeire não fazem parte do atual quadro de colaboradores).ual quadro de colaboradores).



Atual FormaAtual Formaçção do Grupoão do Grupo



LIVRO/APRESENTALIVRO/APRESENTAÇÇÃOÃO
�� No No ttéérminormino de de cadacada gestãogestão devedeve ser ser editadoeditado um um livrolivro com com todostodos osos

contoscontos reunidosreunidos aoao longolongo do do anoano pelospelos colaboradorescolaboradores. . AtAtéé o o 
momentomomento sãosão::

�� 2005/2006 = 2005/2006 = LivroLivro de de ContosContos vol.  I =  289 pg.vol.  I =  289 pg.
�� 2006/2007 = 2006/2007 = LivroLivro de de ContosContos vol. II  = 169 pg.vol. II  = 169 pg.
�� 2007/2008 = 2007/2008 = LivroLivro de de ContosContos vol. III = 156 pg.vol. III = 156 pg.
�� 2008/2009 = 2008/2009 = LivroLivro de de ContosContos vol. IV = 155 pg.vol. IV = 155 pg.

�� CadaCada colaboradorcolaborador devedeve criarcriar no no minimominimo um um textotexto no no intervalointervalo de de 
cadacada reuniãoreunião..

�� TambTambéémm hháá necessidadenecessidade de de apresentaapresentaççãoão dos dos acontecimentosacontecimentos
relevantesrelevantes durantedurante o o anoano parapara o o grupogrupo..

�� A A cadacada 6 (6 (seisseis) ) mesesmeses sorteamossorteamos um um livrolivro aosaos membrosmembros queque
possuempossuem pontualidadepontualidade com com suassuas mensalidadesmensalidades..



MATERIAL PUBLICADOMATERIAL PUBLICADO

�� EmEm Janeiro de 2009 o Janeiro de 2009 o presidentepresidente do do grupogrupo
editoueditou o o seuseu primeiroprimeiro livrolivro, , abrindoabrindo assimassim as as 
portasportas parapara queque o o grupogrupo Baikal Baikal tambtambéémm
publicassepublicasse naquelenaquele anoano o o seuseu primeiroprimeiro livrolivro
tambtambéémm. Segue . Segue abaixoabaixo::

�� Coletânea (livro com 94 pg. Editado pela CBJE do RJ Coletânea (livro com 94 pg. Editado pela CBJE do RJ 
em Janeiroem Janeiro--09). O livro traz contos selecionados de 09). O livro traz contos selecionados de 
Walter Veroneze e tambWalter Veroneze e tambéém de seus pseudônimos Iuri m de seus pseudônimos Iuri 
Kosvalinsky e Thien Al Han.Kosvalinsky e Thien Al Han.

�� Reflexões Perdidas (livro com 159 pg. Editado pela Reflexões Perdidas (livro com 159 pg. Editado pela 
CBJE do RJ em JunhoCBJE do RJ em Junho--09). O livro traz contos de 09). O livro traz contos de 
todos os integrantes ativos do grupo.todos os integrantes ativos do grupo.



DIVULGADIVULGAÇÇÃOÃO

�� Na Na semanasemana de 02 a 06 de Novembrode 02 a 06 de Novembro--09 09 osos
jornaisjornais locaislocais de de maioresmaiores divulgadivulgaççõesões (O (O 
PorgressoPorgresso e o e o DiDiááriorio MS) MS) publicampublicam matmatéériaria
referentereferente aoao lanlanççamentoamento dos dos livroslivros mencionadosmencionados
anteriormenteanteriormente ((ColetâneaColetânea e e ReflexõesReflexões
PerdidasPerdidas). ). 

�� O O DiDiááriorio MS MS publicapublica no no diadia 0303--1111--09 09 nana ppááginagina 03 03 
cadernocaderno 2 com o 2 com o ttíítulotulo ““PrimeiroPrimeiro LanLanççamentoamento do do 
GrupoGrupo BaikalBaikal””;;

�� O Progresso O Progresso publicapublica no no diadia 0505--1111--09 09 nana ppááginagina 0303
cadernocaderno B com o B com o ttíítulotulo ““GrupoGrupo `Baikal` `Baikal` lanlanççaa LivroLivro””..



Presidente da ADLPresidente da ADL

�� Encontro com o presidente (Encontro com o presidente (BrBríígidogido IbanhesIbanhes) da ) da 
ADL ADL –– Academia Douradense de Letras em Academia Douradense de Letras em 
SetembroSetembro--09 (foto 1) e com o maestro do Coral 09 (foto 1) e com o maestro do Coral 
GuaraobyGuaraoby, al, aléém do escritor Luciano Serafim e m do escritor Luciano Serafim e 
Carlos MagnoCarlos Magno



DOADOAÇÇÕESÕES

�� Em outubroEm outubro--09 o grupo Baikal doa para a 09 o grupo Baikal doa para a 
Biblioteca Municipal de Dourados três (03) Biblioteca Municipal de Dourados três (03) 
livros livros ““Reflexões PerdidasReflexões Perdidas””..

�� No mesmo perNo mesmo perííodo o presidente do grupo odo o presidente do grupo 
doa tambdoa tambéém para a Biblioteca Municipal m para a Biblioteca Municipal 
cinco (05) livros cinco (05) livros ““ColetâneaColetânea””..


