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Informe Geral - Especial Voyager
A quarta série de Star Trek que estreou em janeiro de 1995 é a primeira em caracterizar um capitão mulher--Kathryn Janeway. A starship U.S.S Voyager NCC-74656 foram levados ha mais de
70,000 anos luz do espaço da Federação e estão lutando para achar um modo de retornar para casa . A U.S.S.Voyager foi levado além dos limites explorados do espaço enquanto estava em perseguição
de uma nave Maquis rebelde, e por força da necessidade, as duas naves perdidas, se uniram numa tripulação mista de oficiais da Starfleet e de rebeldes Maquis. Os membros principais da tripulação da
U.S.S.Voyager são a Capitã Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), oficial de segurança vulcano Tuvok (Tim Russ), Doutor Holográfico (Robert Picardo), e o líder rebelde como o Primeiro Oficial Chakotay (Robert
Beltran). Um nativo desta região do espaço , Neelix (Ethan Philips), originalmente com a companheira dele de Ocampa Kes (Jennifer Lien) . Durante o quarta ano da serie , como Kes deixou a serie , um
zangão Borg desassimilado chamado Sete de Nove (Jeri Ryan) se tornou um membro relutante da tripulação. Uma meio Klingon , B'Elanna Torres (Roxann Dawson), e o oficial de Comunicações Harry Kim
(Garrett Wang) é um recente diplomado da Academia. O piloto da nave é Tom Paris (Robert Duncan McNeill).
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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 (grigoletto@globo.com). 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,
Comodoro Fabio Grigoletto dos Reis
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

7ª CONFEDERAÇÃO
F.F.E.S.P. - DIA 26 DE
OUTUBRO DE 2002,
MAIORES DETALHES:
www.ffesp.com
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Informe Geral
Federação da Frota
Estelar de São Paulo
Almirante Wilton Mendonça Ferreira Jr.
ffesp@ffesp.com

Redator Responsável:
Capt. Carlos Eduardo de Paiva C.
paivacarvalho@ig.com.br

Editoração e Design:
Comodoro Fabio Grigoletto dos Reis
grigoletto@globo.com

Ano: 3 / 2002
Nº: 13 / Julho
Tiragem: Ilimitada
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.

Página 01

Kathryn Janeway

Chakotay

Atuado Por: Kate Mulgrew
Grau: Capitã
Tarefa atual:
Oficial comandante, U.S.S. Voyager
Natural de:
Indiana, América Norte, Terra,
Aniversário: 20 de maio
Pais: Almirante Edward Janeway
e Gretchen Janeway
Irmãos: Uma irmã
Educação: Starfleet Academia diplomada
Estado matrimonial:
Separada, comprometida
Escritório: U.S.S. Voyager, deck 1
Quarto junta a Ponte.

Posto: Comandante
Atuado Por: Robert Beltran
Estado:
Comando dos Maquis e criminoso
Espécie: Humano
Ano de nascimento: 2335
Pais: Filho de Kolopak
Educação: Academia de Starfleet, 2350-54
Estado matrimonial: Solteiro
Biografia:
U.S.S. Merrimac
Maquis
U.S.S. Voyager NCC-74656
(Primeiro oficial)

Perfil:
Antes era oficial de Ciências sob comando do Alm. Paris na U.S.S. Al-Batani, em missão de
Melodias. 2371-assume comando da U.S.S. Voyager, starship de classe Intrépid. Nave
desapareceu em Badlands durante missão para procurar nave Maquis. Aparte a matemática e
ciências, os estudos dela incluíram cromo-lingüística, Idioma de Sinal americano, e as
linguagens gestural do Leyron. A propensão desta matéria para o método científico e suas
escolhas claras lhe deram uma dose saudável de ceticismo que normalmente provê um comando
lidando com situações novas. A preferência dela para estudos difíceis esta localizada em sua
infância, quando ela preferia estudar do que jogar. Para relaxamento, Janeway gosta de ler e
recreação em programa de Holodeck , como romances góticos, esquiando e velejando. Como
uma criança ela estudou também balé e executou o " Cisne " com 6 anos, mas em todas as
atividades dela - muitos deles empurrados pelos pais, como ajardinar - ela nunca estudou um
instrumento musical. Ela se resignou a esta situação dizendo ser a irmã dela o artista da
família. Sofreu uma depressão profunda, quando o pai dela morreu sob o gelo polar em Tau
Ceti em 2350. Ela ficou acamado pelo pesar até a irmã dela a convencer a aceitar o fato e
conseguiu tirar Janeway literalmente da cama. A capitã creditou ao seu pai o fato de forçar a
aprender as próprias lições e não a se esconder da vida. Em 2371, Janeway resolveu dar para o
renegado de Starfleet Tom Paris, uma suspensão da Determinação de Reabilitação dele em
Nova Zelândia, o chamando como explorador para uma missão de procura e salvamento do
chefe de segurança dela disfarçado, a bordo de uma nave Maquis. Porém, o contato com a nave
dela, a U.S.S. Voyager, foi perdido na SD 48307.5 e todas presumem estarem perdidos. Amélia
Earhart era uma heroína pessoal dela e a conheceu no planeta dos' 37s" em um evento
indescritível - como foi a satisfação de ver que nenhum membro da tripulação Maquis-Starfleet
escolheu ficar para trás na colônia humana.

Perfil:
Um descendente de indios americanos, este tenente declinou da posição dele como um
instrutor no Treinamento Tático Avançado da Starfleet em 2370 para se unir aos Maquis,
induzido pelo morte do pai dele pelos Cardassianos ao longo da Zona Desmilitarizada.
Chakotay é um homem gentil mas resoluto, e é um do Maquis que verdadeiramente está na
briga por princípios, não por um lucro mercenário ou pela violência - como era uma das
estudantes dele, Lt. Ro Laren. Hoje Chakotay se utiliza de seu guia espiritual para conforto
interno - e não compartilha esta convicção com outros. Ele usa um guia espiritual no seu
pacote de medicamento, reza para falar com o pai dele para pedir direção, e usa uma roda de
medicamento Maia-para auto cura. Ele é também um massagista excelente. Porém, ele nem
sempre teve tal reverência para os costumes de seus antepassados. O pai dele, Kolopak insistia
em achar o lar ancestral de seu povo, e o fez na selva americana Central em 2350, quando
Chakotay tinha 15 anos. Mas o jovem já tinha estado fazendo contato com tripulações da
Starfleet que patrulham a borda, e atordoado o pai dele naquela viagem recebeu a notícias de
que ele estaria deixando a tribo para ir a Academia de Starfleet O Capitão Sulu concordou em
patrocinar sua ida a Academia de Starfleet, mesmo com pouca idade dele. Apesar daquela
resistência em conhecer os segredos de sua tribo, Chakotay aprendeu muitas habilidades de
sobrevivência com seu pai , como construir cabanas de troncos e começar fogo. As habilidades
de piloto de Chakotay fez com que cedo concluísse esse treinamento na Starfleet Academia.
De um novato da América do Norte , ele foi para Vênus para aprender tempestades atmosféricas
e ainda teve outro semestre lidando com asteróides no cinturão de asteróides. A alienação
virtual entre o pai e filho durou até 2371 quando Kolopak morreu defendendo a casa dele dos
Cardassianos, mesmo quando o tratado da borda final estava sendo assinado. Chakotay usa a
tatuagem dele, um símbolo de seus descendentes da selva, para honrar o pai dele que também
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o usou até mesmo o próprio nome dele é um presente apreciado de sua tribo . Depois Chakotay
informou considerar arqueologia como uma segunda ocupação, ou no campo ou em estudos
acadêmicos. O povo de Chakotay ltem sua linhagem nos Mayans na América Central e resistiu
à intrusão das sociedades mais tecnológicas até o desenvolvimento do passeio de dobra no
21º século, o que lhes permitiu deixar a Terra e achar a própria casa deles. Um antepassado
do século 20 que ele conheceu era um professor no Arizona.Até mesmo hoje seus membros
evitam dispositivos modernos como transportadores onde quer que eles possam, e ele foi
ensinado que nada se possui exceto a coragem e lealdade no próprio coração da pessoa.
Apesar do movimento da tribo dele, o adulto Chakotay pensa na Terra quando ele pensa em "
casa " - no deserto do Arizona e na península de Baja Califórnia perto do Golfo de México.
membros conhecidos dos Maquis sob comando de Chakotay incluem B'Elanna Torres, Lon
Suder, Kurt Bendera, Kenneth Dalby, Mariah Henley, Ayala, (FNU) o Hogan, (FNU) o Jackson; Seska, Gerron e Jarvin; e um Bolian, Chell.

B'Elanna Torres
Posto: Tenente
Atuado por: Roxann Dawson
Espécie: Meio-Klingon, Meio-humana
Educação: Academia de Starfleet,
segundo ano incompleto.
Perfil:
Depois de dois brilhantes mas preocupantes anos
de estudo dirigidos em direção da engenharia na
Academia da Starfleet, Torres parecia estar
constantemente em conflito com a herança Klingon
do lado materno dela e depois de vários episódios
de discussões ela deixou a escola. Ela e a mãe
Klingon dela tinham vivido em Kessick IV junto aos
humanos depois que o pai dela, um oficial humano
da Starfleet , os deixou quando ela tinha 5 anos.
Ela se uniu aos Maquis por volta de 2370 como engenheira oficial na tripulação de Chakotay,
estando esta posição dela no relatório do Tnt. Tuvok da U.S.S. Voyager sob comando da Capitã
Kathryn Janeway que havia se infiltrado entre os Maquis. A nave dela foi vista pela última vez
uma semana antes da Voyager sair a sua procura no DMZ Badlands; ambas as naves estão
desaparecidas desde SD 48307.5. Quando ela procurava recreação , ela jogava hoverball.

Doutor
Atuado Por: Robert Picardo
Tarefa atual: Oficial médico principal,
Data de ativação: SD 48308.2. (2371)
Reinitialized Date: SD 50252 (2373)
Origem do programa: Estação Júpiter
Centro de Holo-programas
Programador original:
Dr. Lewis Zimmerman, Starfleet,
Programação: Conhecimento de 3000
culturas e 47 cirurgiões específicos
Escritório: Enfermaria da nave no deck 5
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Perfil:
O Doutor da nave é uma figura hológrafica - um programa médico inventado por programadores de Starfleet. Quando morreu o doutor da
nave e o pessoal médico inteiro na onda de deslocamento do " Vigia," o Doutor por necessidade se tornou o médico a bordo da U.S.S.Voyager,
ajudado primeiro por Paris e então Kes, apos um estudo rápido em treinamento médico. A primeira declaração do programa em ativação
normalmente é" Por favor qual a natureza da emergência médica"; o comando automático foi alterado para permitir a própria criatividade
dele, mas o Doutor preferiu a abertura conhecida criando as próprias linhas mais inteligentes e atraentes dele. A Iniciação é automática em
estado de alerta vermelho; o programa é normalmente fixado para coesão magnética alta, mas pode ser minorado a uma mera imagem. Por
causa de segurança em uma crise, ele leva seu próprio grid de força separado do sistema de Holodeck da nave . A grande banda de programação
lhe permitiu manter Neelix vivo com pulmões holográficos, salvando também o hematologista de Vidiian Danara Pel com um corpo holográfico
temporário, e até mesmo alterar DNA para reverter o lado humano e Klingon de Torres, salvar Paris e Janeway da retro-evolução deles
como anfíbios, e assegurar a segurança do bebe humano-Ktarian Wildmano. O programa AK-1 realmente faz do Doutor um gênio quando
se trata de medicamento, mas o seu humor deixa a desejar - embora já vai longe o tempo em que ele era a piada da tripulação .De fato, é mais
difícil de contar o que evoluiu mais: o próprio ego do Doutor, ou o respeito dele é pelos colegas - em ambas as partes graças a sua
assistente , Kes. Graças a várias crises - como quando o programa de Holodeck de Harry começou " a devorar " a tripulação e depois, o
Doutor aventurou até mesmo a sair fora da Enfermaria da nave. Também a Kes' que ele considerou colaboradora em escolher nomes, como
recentemente quando ele tentou o nome " Schmullus, " o tio da hematologista de Vidiian Dra. Danara Pel a quem ele salvou e de fato se
apaixonou com o apóio de Paris e Kes para conselhos romântico. A experiência incitou a Doutora até mesmo a abrir o próprio tronco pessoal
dele em SD 49504.3, aprender a dançar, e obter emprestado um holo-programa de Paris' para usar " um arcaico Chevy ano 57 em Marte.
Devido à degradação de circuito de memória da radiação de kinoplasmic , um mau funcionamento de EMH aconteceu na. SD 48892.1 e
causou uma realimentação entre o computador de Holodeck e o programa do doutor que estava correndo um holo-romance na ocasião para
relaxar " conforme sugestão da capitã. Ninguém foi afetado mas o próprio programa estava tentando convencer o doutor que ele na realidade
era um programador humano, Dr. Lewis Zimmerman, numa simulação de estudo hológrafico numa nave em batalha e danificado. Aparte das
notas clínicas e estatísticas , ele se sentia inábil para ajudar Kes com a decisão dela em maternidade, mas ela ainda o escolheu como uma
figura parental ausente para executar o ritual rolisisin de pre-acasalaento. Ele aceitou o conselho dela para se fazer doente, literalmente,
melhorando sua empatia com pacientes; a holo-versão resultante dele da influenza de Levodian durou um dia graças a Kes, e eu penso que ele
" aprendeu " uma lição útil em paciência. Graças ao século 29, não esta mais limitado a Enfermaria da nave . Está levando algum tempo para
se acostumar, mas ele agora usa um emissor móvel que o tecnocrata Starling viajante do tempo doou a nós.

Harry Kim
PAtuado por: Garrett Wang
Tarefa atual: oficial de Operações
Ano de nascimento: 2349
Estado matrimonial: Solteiro

Grau: Alferes (oficial de Operações)
Especie: macho Humano
Educação: Academia de Starfleet, 2367-71,
Último paradeiro conhecido: As Badlands

Perfil:
Kim teve uma carreira especialmente promissora em operações analíticas quando a vida dele foi
aparentemente cessada juntamente com 151 tripulantes da Voyager. Kim que era comprometido
na hora do desaparecimento dele, tentava tocar clarinete na Sinfonica da mocidade de Julliard e
tinha sido o editor do Jornal Starfleet Academia durante um ano onde a série dele na ascensão
dos problemas dos Maquis nutriu muito debate no campus. Embora ele desfrutasse uma carreira
acadêmica estelar e desejasse desafios e aventuras de exploração, Kim era um pouco nervoso
sobre viver as próprias expectativas dele. Novato da Academia de Starfleet e um pouco ingênuo,
meu oficial de Operações sente a perda de sua casa e da família como uma ferida na carreira
dele. O gênio dele quase nos deixou contatar nossa casa atarves de um micro-wormhole se não
fosse um detalhe técnico de tempo. Ele foi devorado por seres de energia vingativos apanhados
no holo-programa de Beowulf dele, e sobreviveu a " vida após a morte " do Vhnori, voltando
depois de morto no nível de quantum como um gêmeo de uma Voyager duplicada que se auto-destruiu. Eu também estou satisfeita que ele
ajudou a recobrar o Doutor do programa danificado dele e que ele lutou contra a tentação para ficar com os " ' 37s ". Como eu, Kim é alienada
também por causa de uma noiva, mas ele ficou os amigos imediatos como Paris e se uniu a ele apesar dos problemas dele. . Eu sei que ele
está preparando um programa orquestral novo com Lt. Susan Nicoletti e o oboé dela, (embora a alferes Baytart, sua vizinha de porta não quer
o som de clarinete ampliado.) eu fiquei um pouco desapontada com o conhecimento dele de história: quando falando fundação da colônia de
Marte , ele nunca tinha ouvido falar da pioneira da aviação e Terraquea Amélia Earhart .
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Kes

Neelix

Grau: assistente médica
Nascida: 2370
Atuado Por: Jennifer Lien
Espécie: Ocampa
Tarefa atual: jardineira de airponics, estudante médica
Lugar de nascimento: Planeta Ocampa
Pais: Filha de Benarem, o pai dela,
Estado matrimonial: Solteira
Biografia:
U.S.S. Voyager NCC-74656

Atuado por: Ethan Phillips
Especie: Talaxian
Cargo atual:
Chefe de cozinha, diplomata,
"oficial da moral"
Local de nascimento:
Rinax, uma lua de Talax
Estado civil: Solteiro
Biografia:
U.S.S. Voyager NCC-74656
(cozinheiro da nave e chefe da moral)

Perfil:
Kes é uma Ocampa fêmea, uma espécie que tem em media só nove anos de vida, para cujo sistema
a Voyager foi puxada pela " entidade Vigia " da raça de Nacene; embora ela pareça ter uns vinte anos
humanos de idade, Kes tem na verdade dois. Uma sobrevivente dura e um pouco rebelde , ela veio
a bordo como a amante de Neelix que a ajudou a escapar do tratamento escravo dela com os
Kazon-Ogla na superfície do seu mundo, tendo fugido do povo dela por causa da existência
subterrânea passiva para procurar o mundo externo e as acuidades mentais que os rumores diziam ter florescido entre os seus antepassados .
Ela fez assim mesmo com o pesar de deixar para trás seu pai sábio , Benarem, que morreu logo após o primeiro aniversário dela; ela era muito
apegada a ele e ainda sente a presença dele como um guia. Kes já começou a desenvolver as habilidades dela e procurou um curso de treinamento
médico com o Doutor de EMH e estuda disciplinas mentais com Tuvok. Ela já conduziu a nave em um encontro com o " Vigia " fêmea Susporia
e um renegado da colônia de Ocampa que quase lhe permitiram perder o controle dos poderes novos dela e matar o seu amigo Vulcano . O
treinamento médico de Kes avançou tanto que ela pode dirigir agora uma equipe médica, um alívio para o doutor hológrafico. Ela também ajuda
Neelix na cozinha e cuida do jardim airponicos. Ela tinha conhecido Neelix quando ele roubou água dos Kazon-Ogla para trazer a ela, e agora
ela absolutamente o adora, fazendo tudo que pode para desencorajar o ciúme dele, como da vez que ele e seu suposto rival Paris voltaram a
serem camaradas apos o nascimento de uma criança reptiloide, e estava até mesmo temerosa de lhe falar que ela e o Doutor estavam casados
no holo-programa defeituoso dele. Ela desenvolveu uma amizade íntima realmente com o Doutor cujo ensino médico é reembolsado de certo
modo pelo encorajamento dela no desenvolvimento de sua programação crescentemente humana - inclusive elevando o nível dele de respeito
pelo resto da tripulação. Kes enfrentou a maior crise da vida jovem dela quando ela ficou prematuramente grávida com o elogium devido à
atividade eletroforetica de criaturas habitantes do espaço e confrontou Neelix com a decisão emocional de conceber ou não uma criança na
idade dela. Ela não optou, mas a ausência das criaturas e a remissão dos efeitos do elogium fez disto um ponto discutível; ela deveria estar bem
certa do que fazer no momento certo. Ela gostaria de ter escolhido o pai dela para executar o rolisisin dela, o ritual de pre-acasalamento ; a
mãe dela pode não estar viva, uma vez que ela é não mencionada. Nosso membro de tripulação mais jovem, aparte o bebê de Samantha
Wildman, continua tendo crescimento incrível e feito contribuições incríveis ainda mais agora que se aproxima o terceiro aniversário dela. Eu
não sei como nós poderíamos ter sobrevivido sem as habilidades médicas avançadas se não fosse as ações independentes e perspicazes dela
durante o ataque de Enxame, quando ela inicializou e enxertou mais memória em nosso EMH quando seu banco de dados de memória
sobrecarregou e começou a degradar. Também é a humanidade dela que fez com que fosse contra apagar a memória adquirida do Doutor e sua
personalidade completamente. Isto é por que, aparte da nota pessoal, eu sentia a necessidade para arriscar recobrando Kes do Nechani. Desde
o elogium prematuro dela, o último ano esteve bem, não tendo nada mais que um problema emocional que começou com Neelix e a fusão de
transportador com Tuvok em uma nova forma de vida, Tuvix , e a inquietação dela com a atração residual dele para com ela. A reação dela, junto
com muitos outros fatores, conduziu à decisão que eu tive naquele momento para tentar a separação.
Mais adiante, a possessão do corpo dela pelo warlord de Ilaran Tiernan afetou a percepção dela de Tuvok, do Doutor e de Neelix , embora é
crédito dela que e de suas éticas que lutaram pelo rapto. Ainda, eu noto com um pouco de tristeza que ela e Neelix embarcaram agora em uma
relação platonica ao pedido dela; é bom saber, por exemplo, que ele ainda prepara a comida favorita dela de crepe de Trellian nas quartas-feira.
Mas eu os desejo o melhor a qualquer caminho que eles escolherem. Kes sofreu um processo evolutivo radical. Depois do contato com a
espécie só conhecida pela designação de Borg como a dos" 8472 ", Kes começou a exibir níveis de serotonin extremamente elevados. Depois
de fazer uma análise de micro-sinaptica, eu não achei nenhum modo para reduzir a velocidade e o aumento dessa atividade telesinaptica. Kes
continuou a desestabilizar ao nível molecular e eventualmente se tornou um ser de pura energia aparentemente. Kes deixou a Voyager na hora
da desestabilização dela, mas deu um presente à tripulação; ela nos propulsou 9, 500 anos luz em direção de casa, evitando o espaço Borg
completamente.
Página 03

Perfil:
Neelix é um Talaxian masculino jovial, uma
espécie deste lado distante do Quadrante Delta
cujos instintos o permitiram sobreviver como
um coletor de destroços e comerciante. Agora ele ajuda nossa causa admiravelmente depois
de vir a bordo com a companheira Ocampa dele, Kes. Embora ele abuse as vezes, ele é
inestimável preparando comidas frescas da flora e fauna desta região para economizar o
replicator de comida. De fato, para os humanos de " 37's, " ele pesquisou e até mesmo se
propôs a preparar comidas do seculo 20 para todos. Além disso, os procedimentos dele e
suas viagens renderam uma informação inestimável para nossas decisões de comando e
estratégia. Ele começou a ter um papel mais ativo em cargo e até mesmo evitou os KazonOgla quando Chakotay e eu estávamos ausentes.
As tarefas de Neelix como oficial da moral principal passaram a aconselhar o pessoal,
como ajudar a Lt. Ayala com as crianças dela, e ate um programa diário para a tripulação na
SD 49483. O trabalho dele o conduziu a descobrir ser o tripulante Jonas o informante dos
Kazon, arriscando a vida dele mas se salvando apos dar um golpe mrtal que lançou Jonas no
plasma na Engenharia.
Neelix já confrontou seus fantasmas passados, admitindo que ele evitou o serviço militar
em 2366, antes da conquista do planeta dele Talax. A Ordem de Haakonian o forçou a se
render depois que irradiaram a família dele e o resto da população da lua de Talax, Rinax,
com a arma Metreon Cascade. O inventor da arma, Dr. Ma'Bor Jetrel, nos encalçou e nos
conduziu a Rinax para usar nossos transportadores para tentar regenerar os restos das pessoas
de Neelix. A experiência abriu feridas antigas em Neelix, mas quando Jetrel morreu pela
própria radiação de metreon que o envenenou , Neelix concedeu o perdão ao cientista . Foi
um passo difícil para o nosso Talaxian.
Nosso primeiro encontro com os Vidiians envolveu o roubo dos pulmões de Neelix, que
usou os substitutos hológraficos do Doutor para se manter vivo. Afortunadamente, a
clemência que eu mostrei aos nossos prisioneiros de Vidiian os incitaram a usar a tecnologia
médica deles para transplantar um dos pulmões de Kes' em Neelix, e adaptar o imunidade
dele para sua fisiologia não rejeitar.
Neelix está completamente apaixonado por Kes a quem ele chama de docinho, e estava
pronto para gerar uma criança quando o elogium prematuro dela surgiu. A natureza ciumenta
dele com Kes o transformava, ate que ele com seu rival, Tom Paris, ajudaram uma criança
reptiloide a nascer, curando tambem suas feridas.
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Seven of Nine
Nascida: Colonia Tendara, 25479
em Nome Annika Hansen
Atuado Por: Jeri Ryan
Espécie: Humano, Cibernético,
Tarefa atual: nenhuma tarefa formal
Estado matrimonial: Solteira
Familia: Borg
Biografia: U.S.S. Voyager NCC-74656
Perfil:
O Borg conhecido antigamente pela designação "
Sete de Nove " foi desconectado da mente coletiva
Borg pela neutralização do neurotransceiver da
coluna espinhal. No total, eu extraí oitenta e dois por cento dos hardware implante Borgs
dela. Os bio-implante restantes foram estabilizados e são necessarios para o apoio de vida
dela. Eu também estimulei o metabolismo humano dela e sistema imunológico, entretanto
os nanobots Borgs na circulação sangüínea dela reagiu, até que ela estabilizou. Foram
reimplantados folículos de cabelo e foram estimulados. O olho esquerdo foi substituído
por um orgão artificial e foi simulado como o próprio olho orgânico. Registros de Starfleet
indicam que Sete de Nove era antigamente Annika Hansen. Os pais de Annika deixaram um
outpost distante no setor Omega, indo em direção ao Quadrante Delta em uma nave
pequena chamada O Corvo. É possível que a família de Hansen foram os primeiros humanos
a serem assimilados pelo Borg.

Tom Eugene Paris
Grau: Tenente
Familia: Pai: Almirante Paris
Atuado Por: Robert Duncan McNeill
Estado: Comissão de Reabilitação UFP
Tarefa atual: Observador U.S.S. Voyager
Educação: Starfleet Academia diplomado
Estado matrimonial: Solteiro
Biografia: U.S.S Voyager NCC-74656
Perfil:
Paris, nascido em uma linhagem de oficiais da
Starfleet, teve uma relação preocupada com as
expectativas do pai dele, um almirante que uniu
os amigos dele e professores para o elogiar, mas
permaneceu duro e distante e lhe fala por
exemplo, que chorar é um sinal de fraqueza. Ele
conseguiu se formar na Academia de Starfleet depois de uns quatro anos e quase fracassou
em cartografia estelar ; ele escolheu Marseilles, França como o local do treinamento
físico dele no segundo semestre. Ele desenvolveu a aptidão natural dele para pilotar.
Apesar do legado familiar dele, Paris cedeu a pressão auto-imposta e tentou encobrir um
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erro que causou as mortes de três oficiais no Início de Caldrik; foi somente pela sua confissão que ele foi exonerado em lugar de um castigo
mais severo. Depois de deixar a Starfleet ele entrou para os Maquis para sua realização como um piloto de caça, mas foi capturado pela Starfleet
na primeira missão dele e foi condenado à Colônia Penal da Federação perto de Auckland, Nova Zelândia. Paris conseguiu uma suspensão da
pena em 2371 quando ele teve uma segunda chance através da Capitão Janeway que precisou dele na sua starship nova para os levar as Badlands,
à procura do chefe de segurança perdido dela que estava disfarçado entre uma tripulação de Maquis. Paris tinha servido com o Cmdr. Chakotay.
Tendo ele completado a missão com sucesso, Paris poderia ter solicitado a sua liberdade ,mas ironicamente ele e o resto do Voyager estão
perdidos e presume-se estarem perdidos no plasma de Badlands. Paris revelou uma relação de insatisfação com mulheres que não nutrem
nenhuma associação a longo prazo, inclusive uma relação com Susie Crabtree como um novato de Academia e uma mulher francesa, " Ricky, "
que se encontraram durante o semestre dele em Marseilles . Ele também tem uma afinidade por veiculos da antiga Terra e história americana ,
especialmente do 20º século, e gostou de velejar na vida real e em holo-programas. Depois das ações dele durante o odisseia da nave no
Quadrante Delta e o encontro com o Vigia , eu concedi a Paris uma promoção para lugar-tenente. Dado uma segunda chance, ele tem estado bem
e não só manteve a nave segura pelas habilidades de piloto dele, mas aconselhando Torres pela divisão das origens dela e salvando seu antigo
amigo e atual dessafeto Maquis Chakotay , entretanto o trabalho dele como um ajudante para o Doutor de EMH foi pequeno. Antes de nosso
encontro com o ' 37s ele nunca tinha aterrissado uma starship desta variedade antes - eu estou em duvida se ele ja pousou naves menores como
Runabouts - mas ele aterrissou dentro do alcance de 2 km como eu especifiquei.

Tuvok
Grau: Tenente
Nascido: 2264, Vulcan
Familia: casado em 2304 com T'Pel
Atuado Por: Tim Russ
Tarefa atual: chefe de segurança
Lugar de nascimento: Vulcan
Educação: Academia de Starfleet, 89-93,
Crianças: Três filhos, uma filha
Biografia:
U.S.S. Excelsior NCC-2000 (Ensign)
U.S.S. Voyager NCC-74656
Starfleet Carreira Resumo (parcial)
2293 - Academia de Starfleet ; graduado
2293 - ANOTAÇÃO de PASSAGEIRO: Serviu em U.S.S. Excelsior, oficial de ciências júnior,
2343 - voltou a Starfleet, nomeado a U.S.S. Wyoming
2371 - chefe de segurança e segundo oficial, U.S.S. Voyager comandado por Capt. Kathryn
Janeway (MIA)
2372 - assume comando durante seis semanas, durante a quarentena de Voyager o CO e XO
Perfil:
O chefe de segurança e oficial tático sob comando da Capitã Kathryn Janeway que tinha ido disfarçado para se infiltrar entre os Maqui como
parte da tripulação de Chakotay, quando ambas as naves desapareceram no Badlands da Zona Desmilitarizada, presumivelmente destruídos por
tempestades de plasma,; a nave menor desapareceu uma semana antes da Voyager que foi vista por último em SD 48307.5.
Cedo na carreira dele, Tuvok serviu na U.S.S. Wyoming e era professor e treinador de cadetes na Academia de Starfleet durante 16 anos antes de
se unir a tripulação de Janeway na nave dela, U.S.S.Voyager; por um tempo breve ele estava em licença com uma tarefa temporária na Estação de
Júpiter. Na mocidade dele ele era um oponente dos tratados Federação-Klingon , mas depois veio ver a sabedoria do Vulcano Spock para a
aliança.
Na vida pessoal , Tuvok é um pai e marido dedicado- e se ocupa do interesse dele de tocar o tradicional alaúde Vulcano, tocando-o para as
crianças quando eles não conseguem dormir . O filho mais jovem dele especialmente é apaixonado pela Jornada de Falor, " uma ode epica de 347
versos. Tuvok também é um botânico especialista com orquídeas , uma especialidade que ele continua , alem da práticas em Keethara, uma
meditação rotineira, e começou o interesse dele no jogo Vulcano kal-toh . Antes do serviço dele no Wyoming ele ensinou ciência de arco-eflecha no Vulcan Institute para Artes Defensivas, e manteve um interesse erudito no estudo de violência para durante um século.
Classificado em nivel 1 de segurança , DC 2349 Com o melhor da racionalidade Vulcana, Tuvok foi pressionado pelos pais dele em seguir para
a Starfleet e foi graduado na Academia com a idade de 29 em 2293, originalmente com o Capt. Hikaru Sulu no U.S.S. Excelsior. Ele saiu em
2398 para procurar o regime de kohlinar do povo dele da verdadeira não-emoção depois de ter sido desiludido com os não-Vulcanos no serviço,
mas entrou depois em farr de pon seis anos depois e começou uma família. O retorno dele para Starfleet foi marcado por uma maturidade e um
reconsideração dos benefícios.
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