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Interpretado por:
Leonard Nimoy
Grau:
Capitão aposentado
Número de série:
S179-276SP
Nome completo:
Spock (nome linear Vulcano
impronunciável)
Ano de nascimento:
2230
Lugar de nascimento:
Shi’Kahr, Vulcan,
Pais:
Embaixador Sarek e a
esposa Amanda Grayson
Educação:
Academia de Starfleet, 2249-53,
Estado matrimonial:
Uma vez se casou
Ultimo paradeiro:
Romulus

UM SONHO TORNADO REALIDADE
Que sonhos havia na mente de um sonhador
ha tempos atrás? Sonhava ele também, assim
como centenas de outros, com um espaço, um
lugar, uma referência onde pudessemos
expressar nosso amor à uma filosofia , á um
cult chamado Star Trek? Será que ele sentia o
vazio que existia, a falta de um relacionamento
e uma união que pudesse impulsionar os sonhos
de um gênio chamado Gene Roddenberry? Será
que ele, mesmo com esses sentimentos,
permaneceria prostrado, inerte, apenas
lamentando a falta desse local utópico tão
sonhado?
Talvez isso tenha acontecido com a maioria de
nós, mas não foi o que aconteceu com o Wilton
Mendonça Ferreira Jr . Ha exatamente 2 anos,
os sonhos de um jovem começaram a se tornar
realidade. Começou devagar, sózinho, mas a
força do nome Star Trek e sua dedicação logo
se fez presente, atraindo varias pessoas, que
como ele, sentiam a falta deste local, até então
inexistente.
Muitos logo abandonaram o sonho que se
iniciava, mas alguns poucos, os trekkers
verdadeiros, permaneçeram, construindo os
alicerces da FFESP, trabalhando, perdendo
horas preciosas mas que eram doadas com amor
e carinho, pois este trabalho se transformava
em prazer.
Outros vieram, alguns de forma exporádica,
outros periódicamente, muitos para criticarem
e varios para ajudarem, arregaçando as mangas
e trabalhando no que é a sua paixão.
Já fazem 2 anos. Dois anos em que a FFESP
cresceu de forma acelerada mas com os pés no
chão. Amadureçendo em cada queda, crescendo
em experiência, criando vinculos, forjando
amizades, unindo casais, levando adiante os
sonhos de Star Trek e principalmente,
produzindo amigos.
Um sonho em que o lucro jamais esteve
presente, a não ser o lucro de unir os antes
isolados adoradores trekkermaníacos, que
acharam na FFESP um porto seguro.
Por tudo isso, nesta data em que a FFESP
comemora seu segundo aniversário, eu agradeço
a voce, Wilton, por nos deixar compartilhar
contigo deste grande sonho, que agora vivemos,
chamado FFESP.
Parabéns a você e a todos que compartilham
esse privilégio.
Carlos Eduardo de Paiva Carvalho
Comandante

Página 01

Frota Estelar: Resumo da Carreira
2252 - como cadete, nomeado sob as
ordens do Capt. Christopher Pike, U.S.S.
Enterprise;
2253 - comissionado como alferes, ainda
a bordo Enterprise sob o comando de Pike;
2265 - promovido a tenente, nomeado
oficial de ciência sob o comando de Capt.
James T. Kirk;
2269 - se aposentou da Frota Estelar;
2271 - recomissionado durante crise de
VGer sob o comando de Kirk;
2277 - promovido e nomeado para a
Academia da Frota Estelar, treinando cadetes
para a Frota;
2285 - renunciou a academia de cadetes
da Frota Estelar e embarcou na Enterprise para
ajudar Kirk no salvamento do Projeto Gênesis;
2287 - acompanha Kirk a bordo NCC-1701A Enterprise para missão em Nimbus III;
2293 - enviado como embaixador para
promover a paz entre a União dos Planetas da
Federação e os Klingons apos a explosão da
lua de Klingon Praxis

A

mãe de Spock, Amanda Grayson,
era uma professora humana da
Terra e o pai dele, Sarek, era um
diplomata respeitado. Spock estava
dividido entre o lado humano emocional
dele e a disciplina dura do meio Vulcano,
problema que ele teve na maioria da vida
dele. A experiencia com a máquinaentidade de V’Ger em 2271 e a sua
recente morte e renascimento em 2286
alargou a perspectiva dele. A partir de
2267 ele tinha ganho o Vulcanian Legião
Científica de Honra, tinha sido
condecorado duas vezes por Starfleet
Command e tinha se tornado um
especialista em classificação A7
computador.
O meio-irmão mais velho dele, Sybok que
foi excluído de Vulcan porque ele rejeitou
o modo de pura lógica, foi morto em 2292
depois de brigar com uma entidade
alienigena no centro da galáxia que dizia
ser ‘ Deus. ‘

De sete em sete anos, Spock se unia telepaticamente com uma jovem
Vulcana de nome T’Pring. O toque telepático uniria os dois : uma vez todo 7 anos
todo o Vulcano macho experimentam farr de pon, um ritual Vulcano poderoso de
acasalamento onde eles acasalam ou morrem. Em 2267, porém, T’Pring escolheu
Stonn, um Vulcano, em lugar de Spock, e o Vulcano voltou ao U.S.S. enterprise.
Ele casou eventualmente em uma cerimônia assistida por Lt. Jean-Luc Picard.
Porque o Vulcano ainda jovem escolheu se unir a Starfleet, Sarek ficou
18 anos sem falar com Spock, pois era esperança de Sarek que o filho dele faria a
Vulcan Ciência Academia. Spock foi o primeiro Vulcano a se alistar na Federação
Starfleet e a servir a bordo da U.S.S Enterprise sob o comando do Capitão Christopher
Pike como um lugar-tenente, e depois sob ordens do James T. Kirk.
Depois da conclusão do U.S.S. A primeira missão de cinco-anos de
enterprise, Spock se aposentou de nave estelar e voltou a Vulcano para procurar purgar as emocoes de acordo com a disciplina de kohlinar do Vulcan Masters. Embora
ele completasse o treinamento, Spock falhou em alcançar kohlinar porque as emoções
dele foram mexidas pela entidade de V’Ger em 2271. Ele reencontrou a Starfleet
então e foi eventualmente promovido a U.S.S. Capitão de enterprise quando aquela
nave foi nomeado como uma nave de treinamento da Academia de Starfleet.
Spock se sacrificou em 2285 ao consertar os canais de plasma que
permitiram o U.S.S. Enterprise e sua tripulação escaparem da detonação do
Dispositivo de Gênese por Khan Noonien Singh; o corpo radioativo dele foi lancado
para vagar pelo espaco mas aterrissou no Planeta de Gênese recentemente formado
e começou a sua regeneração. Antes da morte dele, Spock teve tempo de transferir
para McCoy o katra dele, forcando o amigo dele a lutar aparentemente para devolver
isto ao Vulcano ser regenerado completamente na fal-tor- ou refusion processam,
administrado pela primeira vez em gerações.
Em recentes anos, tornou-se o trabalho de Spock mais diplomático que
científico, permanecendo uma parte do tempo na Starfleet inicialmente. Em 2293,
ele serviu como enviado especial da Federação para o governo de Klingon, planejando
o modo para a concretizacao da paz de Khitomer outorgado com o Chanceler Azetbur.
Nas décadas seguintes, como um civil, em 2368, Spock viajou secretamente a
Romulus em uma missão pessoal para avançar a causa de Reunificação de Romulan/
Vulcano – uma missão que mexeu com a Federação de forma que o Capitão Jean-Luc
Picard foi enviada disfarcado para determinar os motivos dele. Na mesma viagem ele
ficou sabendo da morte do pai , Sarek, mas a presença de Picard permitiu um último
contato entre Spock/Sarek graças a um contato mental anterior de Picard com Sarek..
Spock permaneceu trabalhando com os Romulanos ocultamente e em 2369, ajudou a
organizar a destituicao do více-proconsul Romulano M’Ret kunto com a Federação
,para abrir caminho de uma rota de fuga para dissidentes.
Spock levou uma interessante e longa vida se dedicando tambem à arte,
música, literatura e poesia de muitos mundos, especialmente a Terra, jogava xadrez
tri-dimensionais como também tocava o alaúde Vulcano , harpa e um espineta de
teclado.
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Trek Dia Feliz

Editorial

Saudações,
A IFT (International Federation of Trekkers) dividiu o mundo em GEOs
(Geographical Extentions of Operation), em outras palavras, representações regionais,
já que a sede é nos EUA e existe naves em vários dos Estados dos EUA, no Canadá,
México, Argentina, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, Suécia, Suíça, Itália,
Irlanda e Inglaterra, por enquanto. Cada nave desenvolve suas próprias atividades
sociais e culturais, pois o objetivo da IFT (fundada em 1984 com aval do próprio
Gene Roddenberry) é integrar os trekkers e a comunidade, contribuindo com o presente,
para tornar o futuro idealizado em Star Trek mais possível e, ao mesmo tempo, desfazer
o preconceito da comunidade contra os trekkers, que são vistos como alienados da
realidade. Um outro objetivo é a união internacional dos trekkers, para que um dia
nós sejamos como uma espécie de Rotary Club ou maçonaria, trocando informações
e promovendo entercâmbios culturais.
As GEOs de 1 a 11 estão dentro dos EUA. O Canadá é GEO 20. A América
Latina é GEO 30. A Europa é GEO 40. A Oceania é GEO 50. A Ásia é GEO 60 e a
África e Oriente Médio é GEO 70.
Na GEO 30, atualmente, existem 5 naves: USS Argentina, USS Brazil,
USS Fortaleza, USS Monterrey (México) e USS Sao Paulo. Cada GEO tem um GEO
Commander. O GEO Commander 30 sou eu, Ralfo Furtado, também capitão da USS
Brazil e fundador da IFT no Brasil (começou tendo só eu como membro, no final de
1997. Aí eu fui alistando pessoas, até chegar aos 50 tripulantes da USS Brazil, além
da USS São Paulo e USS Fortaleza. Estou agora tentando criar naves no Rio de
Janeiro, em Salvador e em Curitiba, além de uma segunda nave na Argentina, uma no
Chile e uma em Portugal, que estão em andamento). Isso torna a USS Brazil a nave
capitânea (flagship) do setor e eu capitão-de-fragata (fleetcaptain). As outras naves
da GEO devem me enviar um relatório mensal de suas atividades, para que eu
encaminhe um relatório total da GEO para a IFT.
A USS Argentina realiza todos os meses, em Buenos Aires, uma reunião
para assistir episódios e ouvir palestras, que têm entrada gratuita mas condicionada a
um donativo, que pode ser um quilo de alimentos ou brinquedos, dependendo da
época do ano. A iniciativa, conquistou a simpatia da mídia local e da população
argentina.
Importando a idéia, nós estamos fazendo a nossa versão. No próximo dia
15 de abril será nossa 13° edição (a primeira foi em 6 de junho de 1998) e ainda não
conquistamos sequer a atenção da imprensa. Temos muito que fazer ainda. O nome
“Trek Dia Feliz”, criado por mim, é uma paródia do “Mac Dia Feliz”, do McDonald’s,
que dedica a renda de um dia ao ano do sanduíche BigMac para caridade.
Vida longa e próspera.
FCPT Ralfo Furtado - USS Brazil NFC 9709
GEO 30 Commander (Latin America)
International Federation of Trekkers (IFT)
www.USSBRAZIL.com / cpt@ussbrazil.com
“Keeping the Dream Alive!”
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O Trek Dia Feliz são mini convenções, iniciadas pelo Ralfo da U.S.S.
BRAZIL-IFT. Quando a FFESP foi criada, nas minhas andança pela Internet,
descobri o Ralfo e o que ele fazia, e estão comecei a ajudar, divulgando estas miniconvenções que tem por finalidade reunir um grupo de trekker para assistir aos
episódios de Jornada Nas Estrelas, mas também tem como finalidade ajudar
institutos carentes através do levantamento de donativos nestas mini-convenções
chamada Dia Trek Feliz. A idéia foi crescendo e a FFESP cada vez mais integrada a
esse evento.
Com a entrada do Capitão Wel em nosso quadro de tripulantes,
conseguimos uma vitoria importante que foi o uso do auditório da Abinee. Com
isto, a FFESP tornou-se uma chave importante nas realizações dos Treks Dias
Felizes, e com o crescimento do evento foi criado uma divisão interna da FFESP,
para cuidar do evento Trek Dia Feliz - I.F.T., chamada Divisão U.S.S. SÃO PAULOIFT.
A U.S.S. SÃO PAULO, é administrada pela FFESP, e juntamente com a
U.S.S. BRAZIL que é administrada pelo Ralfo, estamos realizando os eventos Treks
Dias Felizes, com a finalidade de assistirmos aos episódios de Jornada nas Estrelas,
e com a responsabilidade de ajudar a humanidade através de eventos sociais, como
a entrega de alimentos e roupas as instituições carentes.
Formamos uma boa Equipe no Trek Dia Feliz ,cada um ajudando e dando
o melhor de si mesmo ,. A Equipe ficou com esta formação (FFESP - U.S.S.
SÃOPAULO Wilton, Wel, Marcelo, Avelino) pela (U.S.S BRAZIL Ralfo Thiago).

Que se espera de uma
organização? Que se espera de um
clube? Que se espera de uma família?
Nós sempre nos pegamos cobrando o
governo, as instituições, o sistema, mas
nem sempre nos perguntamos o que
podemos fazer para ajudar.
A FFESP não perguntou nada.
Ela , em silêncio, colabora com a USS
BRAZIL -IFT na pessoa do Ralfo, que
deu início á esse evento grandioso que é
o TREK DIA FELIZ, onde ajuda a
diversas organizações, asilos, orfanatos,
instituições carentes que necessitam de
nossa ajuda. Sem alarde ou propaganda
política, ela , nos eventos dos dias felizes,
colabora com dezenas de instituições que
necessitam de nosso auxilio, e com as
quais nós colaboramos sem outra
intenção que não seja a filantropia. A
USS SÃO PAULO e a FFESP sempre
participam ativamente , arregaçando as
mangas e trabalhando em prol desse
evento.
Vocês conhecem a FFESP?
Conhecem mesmo? Pois saiba que neste
2 anos muitos foram ajudados pela nossa
colaboração e queremos que estes
números sejam quadruplicados à nona
potência. .Contamos sempre com o
espirito trekker de ajuda aos carentes e
contamos com vocês para conhecerem
melhor a filosofia da FFESP e sempre
se fazerem presente aos eventos que
visam a ajudar aqueles que não são tão
privilegiados como nos. Vejam na
próxima página o histórico dos trekkers
dias felizes e o que já foi feito. Contamos
com vocês para sempre fazermos mais,
e mais, e mais......

Almirante Wilton

ComCarlos
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NOTÍCIAS FFESP

TREK DIA FELIZ 13
O Trek dia Feliz 13 será realizado em 15
de abril (Sábado), junto com o aniversário
da FFESP (Federação da Frota Estelar
de São Paulo). Maiores informações na
página da FFESP http: ffesp.com
GALERIA DE FOTOS FFESP
Como parte da integração das pessoas
que formam a FFESP, temos uma
campanha de anexar a foto de todos que
são membros, junto aos seus dados
pessoais, na página da galeria da
tripulação. Como surgem geralmente
muitas dúvidas, aqui vão algumas dicas
para ter sua foto na galeria com o
uniforme da Frota Estelar:
- Mandar uma foto, scaneada ou de
câmeras digitais no formato jpg para o
meu e-mail (tugy@osite.com.br). A foto
deve ser colorida e ter o rosto da pessoa
reto em relação à câmera (igual a uma
foto 3x4);
- Caso não disponha dos recursos acima,
envie uma foto 3x4 colorida para o
endereço (R. Guilherme Barbosa de
Mello, 84 - ap111 - Brooklin - São Paulo SP - CEP: 04571-160) aos cuidados de
Fabio Grigoletto dos Reis.
Participem,
Com. Fabio Grigoletto dos Reis
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Federação da Frota
Estelar de São Paulo
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Ten. Com. Carlos Eduardo de Paiva C.
paivacarvalho@ig.com.br

Editoração e Design:
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DIREITOS AUTORAIS
Jornada nas Estrelas, assim como as imagens
e símbolos aqui utilizados são da Paramount
Pictures Inc., uma empresa Viacom.
Reconhecemos seu direito autoral e não
tentamos infrigir. O objetivo deste informativo
é divulgar o Universo Trekker de Jornada nas
Estrelas.
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Banco de Dados da Frota Estelar: Arquivo_Trek Dia Feliz (Histórico)
Trek Dia Feliz

Data do Evento

1

06/06/98

2

18/07/98

3

26/09/98

4

30/01/99

5

27/02/99

6

27/03/99

7

29/05/99

8

03/07/99

9

31/07/99

10

18/09/99

11

27/11/99

12

15/01/00

Resultados Obtidos

1 - ARRECADADO 130 KG DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E UMA GRANDE QUANTIDADE DE
AGASALHOS.TUDO FOI DOADO E UMA INSTITUIÇÃO QUE RESGATA MENDIGOS DAS RUAS DE
SÃO PAULO.
2 - FOI ARRECADADO O VALOR DE R$ 265,00 QUE FORAM DOADOS A DUAS INTITUIÇÕES: A
FUNDAÇÃO SELMA E AO HOSPITAL GERIÁTRICO D. PEDRO II.
3 - FOI ARRECADADO BRINQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS INSTITUIÇÕES DE AMPARO A
CRIANÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.
4 - 300 LITROS DE LEITE E 150 QUILOS DE MARGARINA QUE FORAM DOADOS AO ORFANATO
" LAR DE BETÂNIA " EM ITAQUERA (ZONA LESTE/SP).
5 - DOADO UMA PILHA DE CADERNOS, LÁPIS, CANETAS, APONTADORES, LÁPIS DE COR, GIZ
DE CERA. E ATÉ FOLHAS DE PAPEL COLORIDO, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA A
CRECHE DA FAVELA HELIÓPOLIS.
6 - UMA EMORME PILHA DE ROUPA FOI ENCAMINHADO A L.B.V. A QUAL DISTRIBUIU AOS
DESABRIGADOS DAS ENCHENTES OCORRIDAS.
7 - DOARAM ALIMENTOS QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA "CASA.DO AMPARO FRATERNO JESUS DE NAZARETH ", UM ORFANATO NO BAIRRO DA POMPÉIA, EM SÃO PAULO.
8 - UMA MONTANHA DE ALIMENTOS - ESTE FOI O RESULTADO DO TREK DIA FELIZ VIII, OS
ALIMENTOS FORAM ENCAMINHADO AO INSTITUTO I "LAR NOSSA SENHORA DA
CONSOLAÇÃO".
9 - 96 PESSOAS COMPARECERAM ESTE FOI O RESULTADO DO TREK DIA FELIZ IX DOARAM
1375 COTONETES, 470 SABONETES, 197 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 165 TUBOS DE PASTA
DE DENTE,.84 ESCOVAS DE DENTE, 12 XAMPUS, 12 DETERGENTES, 3 PACOTES DE LENÇOS
PERFUMADOS, 2 CHUPETAS E UM PRODUTO CALVÍCIE PARA O "LAR NOSSA SENHORA DA
CONSOLAÇÃO".
10 - 90 PESSOAS COMPARECERAM - ESTE FOI O RESULTADO DO TREK DIA FELIZ X, E
DOARAM 213 QUILOS DE ALIMENTO, QUE FORAM DIVIDIDOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE
CARIDADE ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA EVANGÉLICA DE BARUERI E INSTITUTO SÃO
LÁZARO DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV.
11 - 70 PESSOAS COMPARECERAM - ESTE FOI O RESULTADO DO TREK DIA FELIZ XI, E
DOARAM UMA ENORME MONTANHA DE BRINQUEDOS NÃO VIOLENTOS, E FORAM
ENCAMINHADOS AS INSTITUIÇÕES DE CARIDADE.
12 - 82 PESSOAS COMPARECERAM - ESTE FOI ORESULTADO DO TREK DIA FELIZ XII, E
DOARAM295 CADERNOS PEQUENOS, 9 GROSSAS DE LÁPIS, VÁRIOS - CADERNOS DE
DESENHO E CALIGRAFIA, 123 APONTADORES, 132 BORRACHAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS COMO RÉGUAS E ESQUADROS QUE FORAM ENCAMINHADOS A ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA EVANGÉLICA DE BARUERI, PARA SEREM UTILIZADOS EM SUA OBRA DE
ALFABETIZAÇÃO INFANTIL E ADULTA.
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