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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.

Nascido no dia 22 de Março de 1931 em
Montreal, Quebec, Canadá, Shatner se
graduou na Universidade McGill em 1952
e participou em papéis de destaque em
várias peças como "The Merchant of
Venice” e "Henry V". Depois de estrelar
a peça 'Tamburlaine’ em Nova York ele
assinou um contrato de sete anos com a
20th Century Fox. Ele casou com uma
atriz canadense, Gloria Rand, e sua luade-mel foi na Escócia.
Depois da lua-de-mel, Shatner retornou a Nova York e come çou a trabalhar
em
vários seriados como Goodyear Playhouse, Circle Theater,
Philco Playhouse, Studio One e The Defenders e fez o
seu primeiro trabalho no cinema em “Os Irmãos
Karamazov” ao lado de Yul Brynner. Depois ele fez a
peça da Broadway "The Secret Life of Suzie Wong", que
durou dois anos. Seguiu-se "A Shot in the Dark" com
Julie Harris e depois "L'Idiote," todos realizados na
Broadway.
Apartir de 1961 ele participou de vários filmes. “The
Intruder”, “I Hate your Guts”, “Shame” e “O
Julgamento de Nuremberg”. Mas foi no papel do
Capitão James Tiberius Kirk, na série Jornada nas
Estrelas, que ele ganhou fama mundial.
Depois que a série foi cancelada, em 1969, ele participou de outros filmes
como "Sole Survivor," e um clássico de Sherlock Holmes "The Hound of the
Baskervilles." Também teve participações especiais em séries como “The
Sixth Sense”, “Barnaby Jones”, e “Hawaii Five-O”.
Foi durante as gravações de um filme em 1970, “The Andersonville Trial,"
que Shatner conheceu sua segunda esposa Marcy Lafferty. Em 1974, junto
com os outros colegas da famosa série, embarcou na dublagem dos 18
episódios da série animada de Jornada. Em 1979 estreou o primeiro dos
sete filmes de Star Trek, na qual ele
participaria: “The Motion Picture”. No quinto
filme baseado na série ele teve a
oportunidade de dirigir e mesmo com
críticas de todos os lados, ele mostrou que
era mais do que um simples ator.
Em 1982 ele estrelou a série “T.J. Hooker
(Carro Comando)” , que durou quatro
temporadas. Depois ele foi o apresentador
de uma série policial “Rescue 911
(Emergência 911)”, que era baseadas em
fatos reais. Em 1994 a Universal lançou a série TekWar, que era baseada
nas histórias de Shatner e Ron Goulart.

Quando ele não aparecia na série, dirigia ou
produzia muitos episódios. Ele também apareceu
em alguns episódios de “3rd Rock From the Sun”,
no papel do Cabeção. Sempre presente em algum
papel, como apresentador ou em entrevistas na
televisão ou no rádio. Em dezembro de 2000 ele
participou de um filme, ao lado de Sandra Bulock
(Miss Simpatia – Miss Congeniality”).
Infelizmente a sua terceira esposa, Nerine Shatner,
fora encontrada morta pelo prórpio ator, na piscina
da casa do casal em Agosto de 1999. Ela tinha 40 anos e tinha sérios
problemas com bebidas. Se conheceram em 1994 e casaram três anos
depois. Ele já tinha dado vários ultimatos a ela para parar de beber senão
pediria o divórcio. Em 2001 ele casou com Elisabeth Martin e na época
ela tinha 42 anos.
Fonte: www.startrek.com

Se a sua orelha está coçando, é sinal de dinheiro a
vista! Aprenda com o Quark, nesta seção, a
economiza-lo através das Leis de Aquisição. Não
esqueça: Um Ferengi prevenido é um Ferengi rico!
1-

Quando você tiver com o dinheiro deles,
nunca devolva.
2- Você nunca poderá roubar de um cliente
honesto, mas não dói tentar.
3- Nunca compre nada que não for absolutamente necessário.
Até o próximo Informe. Quark promete que se seguir fielmente essas Leis,
a Tesouraria Divina o aguarda depois da pós-vida.
Fonte: Mario Guaterri Page

Uma parte não oficial da vida passada de McCoy foi
desenvolvida por Dorothy Fontana na Série Clássica, que
tinha escrito uma história entitulada “Joanna”, na qual
mostraria que McCoy fora casado e depois de um duro
divórcio decidiu entrar para a Frota Estelar. O episódio,
que era parte da terceira temporada da série,
mostraria sua filha deste casamento, Joanna.
Infelizmente ele foi drásticamente mudado e se
transformou em “The Way to Eden”.
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>> Jornada nas Estrelas: A Jaula
Data Estelar: Desconhecida
Ano Filmagem: 1964
Elenco:
Jeffrey Hunter – Capitão Christopher Pike
Majel Barrett – Primeiro Oficial
John Hoyt – Boyce
Peter Duryea – Tyler
Laurel Goodwin – Colt
Leonard Nimoy – Spock
Susan Oliver – Vina
Meg Wyllie – Talosianor
Malachi Throne – Voz Talosiano
Diretor: Robert Butler
Escrito por: Gene Roddenberry
“Este era para ser o episódio piloto da série, mas devido a
vários problemas, foi descartado. Entre os problemas estão o Sr. Spock
(curiosamente o único personagem que sobreviveu), a Primeira Oficial
(interpretada por Majel Barrett Roddenberry) e a história. Era somente para
manter o ator Jeffrey Hunter e seu personagem, o capitão Pike, mas Gene
disse em vários livros e entrevistas que a coisa mais difícil para aguentar
era a esposa do ator”.
Dez anos antes de James T. Kirk comandar a nave U.S.S. Enterprise, o Capitão Christopher
Pike e sua tripulação recebem um sinal de socorro vindo de um planeta chamado Talos IV e
vão até lá para investigar. Descobrem que existem sobreviventes de uma nave científica e
entre eles uma linda mulher chamada Vina. Pike, encantado pela beleza da sobrevivente, é
capturado por uma raça, chamada Talosianos, que vive no interior do
planeta. O sinal de socorro, os sobreviventes, exceto por Vina, não
existem e que tudo fora um plano para capturar o capitão e a nave.
Os Talosianos são uma raça na qual usam poderes mentais para criar
ilusões para aprisionarem vários seres. Com isso esperam encontrar
uma espécie na qual poderá repovoar seu planeta, destruído há
milênios. Apesar de ter alto grau mental, seus corpos foram atrofiando
e acham que poderão deixar de existir. Acreditam que os humanos poderão sucede-los e
pretendem, com eles, criar uma raça poderosa. Eles utilizam seus poderes de ilusão para
fazer com que Pike se interesse por Vina, a transformando em várias formas que poderá
satisfaze-lo: uma princesa Rigelliana em apuros, Uma mulher animal verde de Orion e uma
amável e agradável companhia. Quando Pike resiste os Talosianos trazem a Primeira Oficial
e uma Ordenança da Enterprise para ele escolher. No entanto Pike
descobre que emoções humanas primitivas neutralizam a habilidade
talosiana de ler mentes e consegue escapar para a superfície do
planeta com suas amigas.
Os Talosianos confrontam o capitão e as prisioneiras antes que eles
se teletransportem pra a nave, mas Pike se recusa a negociar,
dizendo que irá mata-lo e ao outros ao invés de virarem prisioneiros.
Temendo perder a única chance de repovoar seu planeta, os Talosianos lêem todos os dados
da Enterprise e descobre que a raça humana é muito independente e autodestrutiva e não
serve para seus propósitos.

Vendo que não tem outra saída, os Talosianos soltam os humanos. Depois que a Primeira
Oficial e a Ordenança voltam para a nave, Pike continua com Vina no
planeta, esperando que ela diga que quer ir embora também. Apesar
de sua atração pelo capitão, Vina não poderá deixar o planeta. É
revelado que realmente uma nave científica caiu em talos IV e que
houve somente um sobrevivente: Vina. Ela sofreu sérios danos e
ficou desfigurada. Com as ilusões talosianas ela, porém, poderá
sempre parecer bonita e saudável.
Os Talosianos estão dispostos a continuar a cuidar de Vina enquanto ela viva no planeta,
livre. Percebendo que aquela é a melhor opção para ela e que estará em boas mãos, Pike
retorna para a Enterprise.
Fonte: www.startrek.com

>> Acamarianos
Referencia: The Vengeance Factor
Planeta: Acamar III.O povo de Acamar III conseguiram finalmente
ha século atrás, a paz depois de gerações de guerras de clãs
sangrentas. Um grupo de membros de outro clã que não
quiseram aceitar a paz, os Gatherers, sairam do planeta e
começaram a pilhar as rotas de comércio vizinhas e planetas do
sistema; Eles rejeitavam uma anistia até que o Capitão Picard ajudou aos lados nas
conversações e uma trégua aconteceu na stardate 43422. Humanoides na aparência, eles
têm uma fenda vertical na frente de seus rostos sobre o nariz e uma tatuagem na pele
ornamental, sendo que cada individuo possui um tipo de tatuagem diferente dos demais. O
sangue deles é um tipo raro composto de ferro-cobre. A ciência deles está avançada o
bastante para carregar dados para a U.S.S. Enterprise atrav és de vínculo
subspaçial.
Uma das mais conhecidas disputas ocorreu entre os clãs Lornaks e Tralestas. Esta disputa
durou por três séculos, terminando quando a última Tralesta morreu (TNG:The Vengeance
Factor). A Enterprise foi destacada para acompanhar as negociações entre a líder
acamariana Marouk e os nômades Gatherers em 2366. No meio da negociação, Yuta, a
última Tralesta infiltrada na comitiva de Marouk, tenta matar Chorgan, o ílder dos Gatherers,
e um membro do clã Lornaks, mas os planos de Yuta são descobertos e ela acaba
morrendo.
Sob a mediação de Jean-Luc Picard, Marouk fecha acordo de paz com Chorgan, líder dos
piratas e os nômades Gatherers, que também são acamarianos.
Curiosidades a respeito dos acamarianos.
Microv írus: Uma espécie de virus geneticamente engendrada que ataca
as células específicas de uma sequência de DNA. O organismo atacado
fica paralisado e os nervos parassimp áticos, com suas funções
bloqueadas. Seus impulsos nervosos cessam. Este microvírus foi criado
pelo clã Tralesta para matar todos os membros do clã Lornak.
Em 2286 os Tralestas foram dizimados pelos Lonarks em um massacre
sangrento onde crianças não foram poupadas. Yuta foi alterada
geneticamente para sobreviver anos a fio até conseguir dizimar todos os Lonarks vivos. Para
isso usou o microvírus. Yuta, que aparenta ter 20 anos, deveria ter 80.
A negociação entre a ílder do governo Acamariano, Marouk e o líder Gatherers, Chorgan foi
no Planeta Gamma Hromi II.
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DURO CURSO

>> Academia da Frota Estelar
“Durante mais de 200 anos, a Academia da Frota
Estelar tem aceitado as mais brilhantes e os
melhores alunos da Federação e os tem
transformado em oficiais da Frota.”
O campus principal da Academia da Frota Estelar
se encontra no mesmo complexo que o Comando
da Frota Estelar em São Francisco, na Terra. A
academia tem muitas outras ramificações ao
redor da Terra e em planetas vizinhos.
A Academia da Frota Estelar é uma das
instituições educativas mais rigorosas e prestigiosas na Federação. Foi fundada em 2161, e
desde então, tem treinado a milhares de oficiais da Frota Estelar.
O campus principal da academia se encontra em São Francisco na Terra, e tem muitas
outras instalações no sistema solar terrestre –o campo de tiro da academia está perto de
Saturno, e também ha uma instalação da academia em Marsella, França.
LONGO ESTUDO
A maioria dos cadetes da Frota Estelar atravessou um programa de quatro anos, com
freqüência um dos quais se passa em uma localidade de campo. Algumas divisões da Frota
Estelar requerem um período mais longo de estudo – os médicos, por exemplo, estudam
durante oito anos.
A competição para entrar na Academia é grande, e poucos solicitantes são aceitos na
primeira vez que solicitam. Os solicitantes mais aplicados dedicam anos para se preparar
para os exames de entrada e muitos dos possíveis cadetes se enrolam no Programa
Preparatório da Academia da Frota Estelar. Este consiste num curso de seis semanas
desenvolvido para preparar aos solicitantes ao denso exame de entrada.
ELEVADOS NÍVEIS
O exame de entrada em si, consiste numa variedade de testes que incluem matérias
como a historia, as relações dinâmicas e a física hiperespacial. Também pode haver exames
imprevistos acerca da habilidade dos candidatos para o trato interespecies e diferentes
culturas.
Uma das mais partes más impressionantes do processo de exame, é o teste psi, ou,
para dar o seu nome completo, a Evolução Psicológica Baseada em Reações a Vários
Problemas Individuais. Este teste está desenvolvido para o possível cadete enfrentar seus
piores medos; os examinadores avaliam então sua reação.
Quando Wesley Crusher se apresentou para o exame de admissão em 2364, em seu
teste psi foi forçado a escolher qual, dentre dois oficiais, deveria resgatar de um acidente de
laboratório.
MUNDOS DISTANTES
Os exames se realizam em São Francisco e em vários lugares por toda a Federação, tal
como a base estelar em Relva VII, se o examinado passa no primeiro teste, enfrenta um
exame oral. Três oficiais de comando conduzem a entrevista, que se utiliza para avaliar a
personalidade do solicitante e seu compromisso com uma carreira na Frota Estelar.

A vida na academia é muito exigente. A máxima é "Ex astris,
scientia", que significa "Das estrelas, conhecimento" e se requer dos
cadetes que estudem um amplo numero de disciplinas, desde
estatística e campos de curvatura ate exofilosofía.
Antes que os cadetes possam começar seus estudos
acadêmicos, passam duas semanas num esquadrão preparatório,
onde um rígido instrutor os converte numa unidade disciplinada e
eficiente. En tão, os estudantes podem optar por cursos específicos
dependendo de suas áreas de interesse.
Durante o primeiro ano do Comandante Chakotay na
o jardineiro Boothby
academia, treinou como piloto na América do Norte antes de se
influenciou gerações de
cadetes, incluindo a Picard
transferido a Vênus durante vários meses, ali aprendendo a voar
em meio de tormentas atmosféricas e a se esquivar de asteróides.
Ainda que os cadetes possam escolher especializarem-se em áreas tais como comando ou
engenharia, muitos dos cursos são obrigatórios. Todos os cadetes passam por um teste de
sobrevivência e durante seis semanas praticam passeios espaciais no terceiro ano, de forma
que possam acostumar-se a trabalhar em situações de gravidade zero.
OFICIAIS SÊNIOR
A academia está comandada por um superintendente, o qual é responsável por vigiar
dia a dia, a operação da academia. A maioria do staff de professores são experimentados
oficiais da Frota Estelar recrutados para a academia. Através dos anos, oficiais altamente
respeitados como o Capitão Spock e o Almirante Owen Paris tem aceitado postos de ensino
e muitos oficiais em exercício como a tenente Uhura, tem dado seminários em suas áreas de
especialização. A academia também atrai algumas das grandes mentes civis da Federação;
por exemplo o Professor Richard Gallen, o proeminente arqueólogo de sua geração, que
empregou muitos anos de sua vida ensinando ali.
PRONTOS PARA QUALQUER COISA
O programa da academia está desenhado para preparar a seus estudantes para
qualquer coisa que possa ocorrer durante uma missão da Frota Estelar, e a todos os cadetes
se exige passar por um forte treinamento intensivo militar. O treinamento táctico inclui o uso
de simuladores que recriam a ponte de uma nave espacial, ainda que também passem muito
tempo em naves reais que estão destacadas a academia.
A academia mantêm dependências desportivas de alto nível, onde os cadetes
competem num grande número de esportes incluindo a maratona da academia e luta.
A escola também tem competição acadêmica e premia aos melhores estudantes com
designações especiais. Por exemplo, só os cadetes mas promissores são designados para
as equipes de vôo.
Em 2370, os cadetes mais brilhantes foram designados ao Esquadrão Roxo, um grupo
de elite ao qual se dá um treinamento especial. O Esquadrão Roxo incluía um treinamento
especial na USS Valiant; um pequeno número de cadetes serve normalmente na nave de
oficiais de forma comissionada, mas 35 cadetes do Esquadrão Roxo tomaram o controle da
Valiant sob a supervisão de sete oficiais da Frota. Todos menos um dos membros
designados ao Esquadrão Roxo foram declarados MIA (PERDIDOS EM AÇÃO).
DEIXANDO A ACADEMIA
Um oficial respeitável da Frota assina o comissionamento aos graduandos. Quando se
graduam, os cadetes que se graduaram nos primeiros lugares, comissiona ao resto dos
cadetes. A posição de um cadete em sua promoção também afeta a possibilidade de
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escolher a designação que deseja. Só nove por cento dos graduados são colocados em
posições chaves a bordo de naves classe Galáxia.

>> Jornada nas Estrelas leva Patrick Stewart às lágrimas
SÃO PAULO (Reuters) - O veterano ator Patrick Stewart
confessou que caiu aos prantos no final da exibição do mais
recente "Jornada nas Estrelas". O ator de 62 anos, que interpreta
o capitão Jean-Luc Picard na série, disse que ficou emocionado
porque sabia que possivelmente aquela seria a última viagem da
tripulação.
"Em uma das cenas finais, em que toda a tripulação vai tomar
caminhos diferentes depois de 16 anos juntos, Ryker diz para mim:
'Servi-lo tem sido uma honra, capitão', caí no choro", disse Stewart
ao site Ananova nesta segunda-feira.

HEROIS DA ACADEMIA

•

Jean-Luc Picard foi o primeiro novato que ganhou a maratona da Frota Estelar. Anos
mais tarde declinou uma oferta para converter-se no superintendente da Academia.
• As pessoas que foram modificadas geneticamente não podem ingressar na Academia.
Todos os cadetes que treinam para o comando passam pelo teste do Kobayashi Maru. Esta
simulação os coloca em um cenário invencível; o propósito do teste é ver como o cadete
enfrenta a morte. Só um cadete, James T. Kirk, conseguiu derrotar ao Kobayashi Maru. Sua
solução foi reprogramar o teste, criando uma maneira na que pudesse ganhar. Kirk recebeu
uma menção por "pensamento original".

"Senti-me um bobo, mas as emoções me invadiram. Despedir-me quando finalizamos este
filme foi uma agonia para mim."
Stewart disse que o filme "Jornada nas Estrelas -- Nêmesis" encerra com chave de ouro a
fase da série, uma vez que é uma história "dramática e intensa". O ator britânico, de
formação shakepereana, fará pela segunda vez o papel de professor Xavier em "X-Man 2" e
pretende se dedicar mais ao teatro com o fim de "Jornada", um trabalho que ele adorou.
"Vou sentir saudades da camaradagem que surgiu com todos esses anos trabalhando juntos.
Viramos uma família", disse.

>> Faça seu “Jornada nas Estrelas” em casa
Já é moda fazer seu próprio "Jornada Nas
Estrelas" (Star Trek) usando aquela câmera de
vídeo que você tem em casa, algumas cartolinas,
roupas de brechó e muita criatividade. "Starship
Exeter: The Savage Empire" é o último dos
episódios 'independentes'criados por fãs e tem
sido celebrado pela crítica e festivais de cinema.
"Starship Exeter" participará do Lost Film Festival,
convidado
pela
organização
do
festival
californiano. Depois de destaque em dois jornais
americanos, "Starship Exeter" foi ainda indicado
pelo site de notícias geeks Slashdot.org e obteve 80% de aprovação em uma pesquisa
online.
O mais divertido em "Starship Exeter" é que o filme conta com um "guia de montagem". No
site do filme os realizadores Jimm e John Johnson mostram como improvisaram alguns
objetos de cena como os computadores tipo Tablet ou webpad com cartolinas e LEDs.
Além do "Starship Exeter" outros independentes desfrutaram da glória de "Star Trek". Todos
foram citados noa seção de links do site do filme dos Johnson em
http\:\/\/homepage\.mac \.com\/starshipexeter.
Fonte: Yahoo (http://br.news.yahoo.com/030106/7/9zxj.html)

"Tive muita sorte de fazer 'Jornada' por todos esses anos e vamos ver o que o futuro reserva
para o X-Man."
Fonte: Yahoo (http://br.news.yahoo.com/021230/16/9wux.html)

>> Novo filme de Jery Ryan
Jery Ryan estará em um novo filme ao lado de Ewan McGregor (Star Wars) e Renee
Zellweger (Diário de Bridget Jones). O filme da 20th Century Fox, “Down With Love”, é uma
comédia romântica e estreiará em Abril deste ano nos EUA. Atualmente podemos ver a ex
Sete de Nove na série Boston Public, no canal Fox.
Fonte: Trektoday

>> Estréia de Nemesis no Brasil
Preparem-se trekkers: no dia 14/02 estará em cartaz no Brasil mais um filme de Jornada.
Seguindo a tradição de uma das franquias de maior sucesso da história do entretenimento,
NÊMESIS é a mais recente aventura intergaláctica, apresentando o capitão Jean-Luc Picard
e a tripulação da Enterprise numa missão diplomática para iniciar a paz com os romulanos.
Ao chegarem ao planeta alienígena, contudo, eles têm que enfrentar uma ameaça que pode
levar à destruição da Terra, e Picard se depara com o pior e mais surpreendente adversário
que já teve — uma réplica dele mesmo.

4
INFORME GERAL - 1/2003

Elenco
Capitão Jean-Luc Picard - PATRICK STEWART
Comandante William Riker -JONATHAN FRAKES
Tenente Comandante Data/Story - BRENT SPINER
Tenente Comandante Geordi La Forge - EVAR BURTON
Tenente Comandante Worf - MICHAEL DORN
Dr. Beverly Crusher - GATES McFADDEN
Comandante Deanna Troi - MARINA SIRTIS
Viceroy - RON PERLMAN
Shinzon - TOM HARDY
Comandante Donatra - DINA MEYER
Capitão Kathryn Janeway - KATE MULGREW

>> DVDs chegam ao Brasil no 2º semestre
A assessoria de imprensa da Paramount do Brasil, empresa
responsável pelo lançamento dos DVDs de Jornada nas
Estrelas por aqui, informou ao Trek Brasilis que o lançamento
do boxset com os DVDs de toda a primeira temporada de A Nova Geração está previsto para
o 2º semestre de 2003.
Outra fonte, desta vez não-oficial, também informou o TB que a empresa ainda não lançou os
discos por aqui pois tem de patentear o modelo da embalagem para os 7 DVDs, e isso custa
caro.
Estamos tentando conseguir mais informações. Fique de olho no Trek Brasilis para futuras
novidades.
Fonte: http://www.trekbrasilis.aidi.com.br/

>> Novo episódio de Enterprise falará sobre tema polêmico
Já foi lançado o resumo e fotos do próximo episódio de Enterprise,
“Stigma” que irá ao ar no dia 05 de Fevereiro deste ano. O tema é
sobre uma doença, parecida com a AIDS. que T´Pol irá contrair
depois de um elo mental. Segundo a atriz, ela está feliz por ter que
mostrar um lado mais realista na série.
Este episódio será uma contribuição para uma campanha sobre a
AIDS da Viacom. Também será o segundo episódio trek a falar
sobre uma doença, pois o primeiro foi “Blood and Fire” da Nova
Geração, que foi ao ar há quinze anos atrás. “Stigma” irá revelar que T´Pol foi infectada pela
síndrome Pa´nar, uma doença incurável e que os contaminados são excluídos na sociedade
vulcana.
Para acessar a prévia e ver mais fotos é só acessar www.startrek.com.

Programação 2003:
>> Agenda de Eventos Confederações 2003:
19/JANEIRO/2003
13/ABRIL/2003
15/JUNHO/2003
04/OUTUBRO/2003
>> Agenda de Prova de Oficiais e Aferes:
Prova de Oficiais:
FEVEREIRO/2003
AGOSTO/2003
NOVEMBRO/2003
Prova de Alferes:
FEVEREIRO/2003
MAIO/2003
AGOSTO/2003
NOVEMBRO/2003
Patentes a serem promovidas, por realizações de provas:
De
De
De
De
De
De
De
De

ALFERES 3º GRAU para ALFERES 2º GRAU;
ALFERES 2º GRAU para ALFERES 1º GRAU;
ALFERES 1º GRAU para 3º TENENTE;
3º TENENTE para 2º TENENTE;
2º TENENTE para 1º TENENTE;
1º TENENTE para TENENTE-COMANDANTE;
TENENTE-COMANDANTE para COMANDANTE;
COMANDANTE para CAPITÃO.

>> Agenda de publicação dos Informes Gerais 2003:
EDIÇÃO INFORME GERAL 2003/01 - JANEIRO/2003
EDIÇÃO INFORME GERAL 2003/02 - NOVEMBRO/2003

Próxima Confederação
Acontecerá no dia 13 de Abril de 2003 a 9ª Confederação, na qual estaremos comemorando
mais um aniversário da FFESP. Haverá um bolo de aniversário e a entrada doação de uma
mini-cesta básica de alimentos. Para maiores detalhes acesse: www.ffesp.com.
Local será: Local: RUA TAMANDARÉ, 348 – Liberdade – São Paulo/SP.

>> Fotos de Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei
O site Countingdown, especializado em cinema e TV, já possui um acervo
interessante de imagens de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei –
terceiro e último filme da série. São fotos de personagens, cenários, sets de
filmagens - tem caminhão de concreto contrastando com fortaleza medieval
- e de algumas passagens do filme. Esta parte da história deve ir para as
telas de cinema em dezembro deste ano. Para acessar entre em:
http://www.countingdown.com/movies/returnoftheking/multimedia/images/
Fonte: Herói.com

5
INFORME GERAL - 1/2003

