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Fim de Ano

Que todos vocês tenham um final de ano
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Vida Longa e Prospera..!
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Mais, uma vez estamos aqui nos preparando para
comemorar mais um final de ano, com muitas
festas, alegrias, presentes e já pensando nos
quilos a perder depois destas comemorações. Foi
um ano bom, apesar de varias perdas que
tivemos de artistas do universo Star Trek. Vimos
nosso fã clube desenvolver diversos projetos
novos, acelerar uns antigos, amigos novos
chegando, outros sendo promovidos, etc...
Controvérsias foram iniciadas mais o bom senso
sempre esteve presente entre nós, e elas foram
superadas. Isso mostrou um amadurecimento
muito bom entre nossos colegas da F.F.E.S.P,
motivo de orgulho para nós que já somos mais
antigos. Fazendo uma rápida retrospectiva, este
ano teve excesso de pontos positivos, com
participação ativa de muitos de nossos membros,
de todos os setores. Dá orgulho fazer parte deste
time tão especial, grupo este de raros elementos
dotados de um bom senso fantástico e de uma
visão sempre voltada ao futuro e a melhoria da
vida de todos.
Que nos próximos anos que virão, espero poder
ter o privilegio de não só contar com esses
amigos excelentes, mas também ver ingressar em
nossas fileiras as novas gerações (Certo, Cap.
Alexandre "Worf" ?).Que eles não só conservem
o espírito de GENE mais o vivam.

Comodoro Carlos Eduardo

George Takey é Gay ?

Este ano fomos agraciados com a noticia que
George Takei é gay. George Takei, e não o Sulu.
O homem aos 68 anos tomou uma difícil decisão
que foi sair do armário, e convenhamos, temos
de parabeliza-lo por isso.
É obvio que já surgiram diversas piadas,
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comentários, comparações, exemplos de fotos,
etc..

homem muito
frustrado".

Inclusive alguns ficaram bestificados, chocados,
abestalhados, e outros adjetivos no mínimo
estranhos. Lembro (de ler, é claro) sobre o que
Hitler fez a grupos que ele desprezava, incluindo
nesses os homossexuais.

A peça estreou na quarta-feira no Teatro David
Henry Hwang de Los Angeles, no mesmo dia em
que a revista Frontiers saía com a história de
Takei saindo do armário.

Será que não aprendemos nada. George Takei
não será menos do que foi ate aqui, pelo
contrario, para mim será mais querido ainda, pois
teve a coragem para revelar algo intimo seu,
sabendo que a descriminação ainda esta em plena
forma neste Sec. XXI.

contido,

mas

turbulento

e

O atual clima político e social também
motivaram Takei a sair do armário, disse ele.
"O mundo mudou desde quando eu era um
jovem me sentindo envergonhado de assumir que
era gay", disse. "Agora, o casamento gay é uma
realidade, o que era inconcebível quando eu era
jovem".

Esse grande ator por quem torcemos e vibramos
nestes 40 anos ainda é o grande homem que
aprendemos a admirar.

O ator de 68 anos disse que ele e seu
companheiro estão vivendo juntos há 18 anos.

Parabéns George Takei, que bom seria se todos
tivessem a sua coragem de revelar em publico
algo dessa magnitude, que mudasse sua vida.

Takei, um japonês-americano que viveu num
campo de concentração entre os 4 e 8 anos de
idade, disse que ele cresceu sentindo-se
envergonhado de sua etnia e sexualidade.

Abaixo a noticia que saiu nos noticiários:
Los Angeles - George Takei, mais conhecido por
seu papel como Mr. Sulu na série Jornada nas
Estrelas ("Star Trek"), sai do armário,
aparecendo na capa de uma revista para gays e
lésbicas de Los Angeles.

O ator fez parte do elenco de Star Trek em 1973,
como Hikaru Sulu, um personagem que ele
interpretou por três temporadas na televisão e
seis filmes no cinema. Ele ganhou uma estrela na
Calçada da Fama de Hollywood, em 1986.

Takei disse para a The Associated Press que seu
papel como o psicanalista Martin Dysart na nova
peça em que atua, Equus, foi inspirador para que
ele declarasse sua homossexualidade.

George Takei (Sulu) escreveu no blog dele sobre
revelar sua homossexualidade à imprensa e
agradeceu aos fãs que encarnaram a frase
"infinita diversidade em infinita combinações"
expressando o apoio deles por ele.

Takei descreveu o personagem como "um

GeorgeTakei. disse que, embora a relação dele
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com Brad Altman tenha muitos anos e seja
conhecida dos amigos deles e parentes, de
repente isso abriu as comportas a uma torrente de
pedidos da mídia e notas de fãs.
Houve umas poucas cartas de ódio inevitáveis,
citando a Bíblia e ofensas comuns, ele admitiu.
"Quando um grupo tenta impor os próprios
valores particulares deles no resto da sociedade,
usando a lei, que não só é desrespeitoso aos
outros, mas vai contra os valores de nossa
democracia americana. Isso é o que está
acontecendo na nossa América hoje".
Takei disse que ele sentia que era importante
falar para se opor a "ideologias reacionárias da
direita" que está trabalhando para privar as
pessoas dos direitos delas como cidadão baseado
na orientação sexual deles - algo que ele já
experimentou como resultado da ascendência
japonesa dele quando ele sofreu perseguição e
encarceramento durante a Segunda Guerra
Mundial.
Tendo credibilidade, eu decidi usar minha voz e
vir à imprensa dizer que nós trabalharemos para
levar igualdade e justiça para todas as pessoas de
nossa nação.
Takei disse que ele sempre esperou "uma ocasião
mais solene" para que ele e Altman aparecessem
juntos como um par, mas quando o Governador
Arnold Schwarzenegger vetou uma emenda que
teria lhes permitido casar no estado da
Califórnia, Takei concluiu que ele nunca poderia
alcançar aquele sonho sem falar, por isso, que ele
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concedeu uma entrevista.

IN MEMORIAN

Michael Piller

Durante a temporada de 1994-95, criou também
e produziu Michael a serie Legend para a UPN.

Além disso, ele criou e produziu a série Group
One Medical.

Em 1998, escreveu e co-produziu "Star Trek:
Insurreição", o nono filme longa para a
Paramount Pictures.

Brock Peters

Em 1999, Michael com o filho Shawn Piller
formaram a Piller2, Inc., uma companhia de
produção
em
Hollywood
onde
eles
desenvolveram e produziram novos filmes para a
televisão
O dupla pai/filho também são os criadores da
série de drama de . The Dead Zone,

Michael Piller, mais conhecido dos espectadores
de televisão ao redor do mundo como o
produtor/co-criador executivo de mais de 500
horas de Star Trek, perdeu sua longa batalha com
uma forma agressiva de câncer em sua cabeça e
pescoço na terça-feira, 1 de novembro de 2005 as
4:51 da manhã em sua casa em Los Angeles.
Ele tinha 57 anos. Ele deixa a esposa Sandra ,
sua filha Brent e o filho Shawn.
Michael serviu como consultor criativo para Star
Trek: Voyager que ele co-criou, até que a série
encerrou em maio de 2001.
Ele também co-criou Star Trek: Deep Space
Nine e serviu como produtor executivo em Star
Trek: New generations (1989-1994), Star Trek:
DS9 (1992-1995) e Star Trek: Voyager (19941996).
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Com Michael Piller no comando de Star Trek:
The New generations, o espetáculo se tornou a
primeira série do syndicated nos anos 90 a
receber uma indicação ao Emmy . Star Trek:
DS9 continuou o sucesso da franquia no ar
durante suas sete temporadas. Star Trek:
Voyager, também teve sete temporadas.
Ganhador de um Emmy o jornalista premiado
Michael, começou sua carreira de radiodifusão
nas Notícias da CBS em Nova Iorque. Ele serviu
subseqüentemente como administrador e editor
das Notícias da WBTV-TELEVISÃO em
Charlotte, Carolina do Norte, e diretor de
notícias
assistente
quando
a
WBBMTELEVISÃO e a CBS se afiliaram em Chicago.
Os créditos de Michael como um escritorprodutor incluem a série Simon & Simon,
Cagney & Lacey, Miami Vice, Probe, and Hard
Time on Planet Earth.

Morre Brock Peters, ator de "O Sol é para
Todos"e o Pai de Sisko.
Peters
interpretou
um
negro
acusado
injustamente de estupro e defendido por
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advogado vivido por Gregory Pekc, no filme de
1962.
O ator americano Brock Peters, que interpretou o
negro acusado de estuprar uma mulher branca no
clássico O Sol é para Todos, morreu nesta terçafeira, aos 78 anos, em Los Angeles, anunciou o
Sindicato dos Atores americano, em uma nota.
Estendemos nossas mais sinceras condolências e
orações à família de Brock Peters.
Sua notável carreira e sua dedicação como
ativista pelos direitos civis nunca serão
esquecidas", destacou o comunicado.
Peters, que sofria de câncer há vários meses,
estreou em Hollywood em papéis de coadjuvante
em meados dos anos 50 e atuou em cerca de 50
filmes no cinema, além de trabalhar no teatro e
na TV.
Foi com O Sol é para Todos, de 1962, adaptação
do livro de Harper Lee, que ele alcançou mais
projeção, como um acusado vítima do racismo
no estado do Alabama dos anos 30.
No filme, o personagem de Peters é defendido
por um advogado do sul dos Estados Unidos,
interpretado por Gregory Peck.
Os fãs de Jornada nas Estrelas conheceram
Peters, que interpretou o almirante Cartwright
nos filmes de cinema “Jornada nas Estrelas IV –
A Volta para Casa” e “Jornada nas Estrelas VI –
A Terra Desconhecida”, e que também atuou em
Deep Space Nine como o pai do
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capitão Sisko, Joseph Sisko.

Soylent Green (1973)

Peters, que já trabalhou ao lado de astros como
Gregory Peck, Sidney Poitier, Dorothy
Dandridge e Sammy Davis Jr., também
participou em produções de ficção-científica
como a série original "Galactica" (1978) e o
filme clássico "Soylent Green" (no Brasil
conhecido como “Mundo de 2020”) com
Charlton Heston.

The McMasters (1970)
Aces High (1968)
Daring Game (1968)
The Incident (1967)
The Pawnbroker (1965)
Major Dundee (1965)

A sua última contribuição para Jornada nas
Estrelas foi no game "Starfleet Command III"
fazendo a voz do personagem Klingon "general
Mi'Qogh".

To Kill a Mockingbird (1962)

Filmes interpretados por:

Carmen Jones (1954)

Heavens Above! (1963)
Porgy and Bess (1959)

10,000 Black Men Named George (2002)
Urbania (2000)

Hamilton Camp

Park Day (1998)
Snow White: A Tale of Terror (1997)
Ghosts of Mississippi (1996)
Cosmic Slop (1995)
The Secret (1993)
Star Trek VI: the Undiscovered Country (1991)
Alligator 2 - The Mutation (1990)
Framed (1974)
Lost in the Stars (1974)
Slaughter's Big Rip-Off (1973)
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O
objetivo
do
EVENTO
TREKKER
CONFEDERAÇÃO, é o de ajudar as instituições
carentes, através de doações, que para este evento,
serão alimentos não perecíveis e mostrar que os fãs
de Jornada Nas Estrelas preocupam-se com o
futuro, realizando-o agora, e também curtindo o
que gostamos STAR TREK.

Mais uma perda para Jornada este ano. O ator e
compositor Hamilton Camp, que já interpretou
personagens nas séries Deep Space Nine e
Voyager morreu no dia 3 de outubro, de um
ataque cardíaco, aos 71 anos.
Em Deep Space Nine, Hamilton teve
participações especiais, interpretando o assassino
Ferengi Leck nos episódios “Ferengi Love
Songs” e “The Magnificent Ferengi”, da quinta e
sexta temporadas, respectivamente - esse último
ainda inédito no Brasil. Também no episódio do
quinto ano de Voyager, em “Extreme Risk”,
Hamilton interpretou Vrelk, em que aparece pela
primeira vez o projeto da nave auxiliar Delta
Flyer.

20ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.

O evento, será realizado no Dia 05 de Fevereiro de
2006, "Domingo", das 10:00 as 18:00, entrada sujeita
a doação de uma MINI CESTA BÁSICA TREKKERS COMBATE A FOME, composta
de: "1Kg Arroz, 1Kg Feijão, 1Kg Açúcar, 1
Pacote de Farinha de Trigo, 1 Pacote de Fubá, 1
Pacote de Macarrão, 1 Caixa de Molho de
Tomate...!", na RUA TAMANDARÉ, 348 LIBERDADE, próximo à Estação de Metro São
Joaquim - São Paulo - Capital, maiores
informações:
Site: www.ffesp.com
E-mail: ffesp@ffesp.com
PROGRAMAÇÃO: ( Sujeita a alteração )
10:00h – ABERTURA
20ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
10:15h - " THE FORGE "
STAR TREK - ENTERPRISE
11:00h - " AWAKENING "
STAR TREK - ENTERPRISE
11:45h - INTERVALO PARA ALMOÇO
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13:00h - " KIR’SHARA "
STAR TREK – ENTERPRISE
13:45h - " TIME’S ORPHAN "
STAR TREK – DEEP SPACE NINE
14:30h - INTERVALO
14:50h - PALESTRA INTERATIVA
D.C.F.F.E.S.P.
15:40h -F.F.E.S.P. - " INTERATIVIDADE"
&

SORTEIO DOS KITS-BRINDES
&

LEILÃO DOS EPISÓDIOS EXIBIDOS
20ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
&

ESPECIAL GINCANA F.F.E.S.P.
GANHARÁ AQUELE QUE
TROUXER A MAIOR QUANTIDADE DE
MINI CESTAS BÁSICAS OS EPISÓDIOS
EXIBIDOS 20ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
16:10h - INTERVALO
16:30h - " COLLECTIVE "
STAR TREK – VOYAGER
17:15h - " ASHES TO ASHES "
STAR TREK – VOYAGER
18:00h – ENCERRAMENTO
20ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
FÃ-CLUBE DE JORNADA NAS ESTRELAS
F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO
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SUPER RIFA TREKKER F.F.E.S.P.

A F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO, fã-clube de
Jornada Nas Estrelas, apoiando os lançamentos
em DVD,s das Séries de Jornada Nas Estrelas
aqui no Brasil, e por este acontecimento
magnífico, resolvemos fazer algo especial para
você Sócios Tripulantes ou não Sócios
Tripulantes; em relação aos lançamentos em
DVD's:
- Jornada Nas Estrelas Serie Clássica 1º Ano;
- Jornada Nas Estrelas Serie Clássica 2º Ano;
- Jornada Nas Estrelas Entreprise 1º Ano;

Após o sucesso da rifa anterior e de muitos
pedidos, estamos iniciando a Super Rifa Trekker
F.F.E.S.P. dos DVD de Jornada Nas Estrelas a
Serie Clássica 1º Ano, Jornada Nas Estrelas Serie
Clássica 2º Ano, Jornada Nas Estrelas Entreprise
1º Ano e Jornada Nas Estrelas Entreprise 2º Ano;
e para participar é fácil, escolha "dois Box's" em
DVD dos oferecidos e de bônus um aparelho em
"DVD Player", um livro Jornada Nas Estrelas
"Compendium Série Clássica", um livro de
Jornada Nas Estrelas "O Retorno do Capitão
Kirk" e um DVD Jornada Nas Estrelas "Edição
Especial Nemesis".

REGRAS DE COMO PARTICIPAR
1. Para participar da Super Rifa Trekker, deverá
ser Sócio Tripulante da F.F.E.S.P. FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO
PAULO.

- Jornada Nas Estrelas Entreprise 2º Ano.
- Bônus: Um Aparelho de DVD.
- Bonus de Natal: Um livro Jornada Nas
Estrelas Compendium Série Clássica;
- Bônus de Natal: Um livro de Jornada Nas
Estrelas O Retorno do Capitão Kirk;
- Bônus de Natal: Um DVD Jornada Nas
Estrelas Edição Especial Nemesis.
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Parágrafo Único - Para o "não" Sócio Tripulante
da F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO, mais que seja
freqüentador
dos
EVENTOS
CONFEDERAÇÕES
F.F.E.S.P.,
tem
a
permissão de participar da Super Rifa Trekker,
da F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO, observando o item
6, no campo de preenchimento "Comentários:(
opcional )"; informar: - o endereço completo e
telefone de contato.

2. O Sócio Tripulante, contemplado da Super
Rifa Trekker da F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA
FROTA ESTELAR DE SÃO PAULO, o FãClube se responsabilizara pela entrega.
3. O sorteio da Super Rifa Trekker da F.F.E.S.P.
- FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE
SÃO PAULO, acontecerá quanto todos os
numeros disponibilizados para a mesma,
estiverem esgotados, observando os itens 3.1 e
3.2:
3.1. Será adotado o primeiro sábado, após o
encerramento da Super Rifa Trekker da
F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO, que tenha prêmio
pela da Loteria Federal;
3.2. O numero vencedor, da Super Rifa Trekker
da F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO será a dezena do 1º
Prêmio da Loteria Federal - Exemplo:
Nº.N.º.N.º.N.ºNº..
4. A Super Rifa Trekker da F.F.E.S.P. FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO
PAULO, será compostas por 100 números ( 00 99 ), sendo que cada numero custará R$ 25,00 (
vinte e cinco reais ).
5. Na Super Rifa Trekker da F.F.E.S.P. FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO
PAULO, serão oferecidos os seguintes Box's em
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DVD: - Jornada Nas Estrelas Serie Clássica 1º
Ano, - Jornada Nas Estrelas Serie Clássica 2º
Ano, - Jornada Nas Estrelas Entreprise 1º Ano, Jornada Nas Estrelas Entreprise 2º Ano; o qual o
Sócio Tripulante contemplado poderá escolher
livremente "dois Box's" em DVD".
Parágrafo Único - O Sócio Tripulante
contemplado, receberá de bônus, um aparelho de
DVD Player, um livro Jornada Nas Estrelas
Compendium Série Clássica, um livro de Jornada
Nas Estrelas O Retorno do Capitão Kirk e um
DVD Jornada Nas Estrelas Edição Especial
Nemesis, juntamente com os seus dois Box's em
DVD, escolhidos.
6. O Sócio Tripulante, que queria participar da
Super Rifa Trekker da F.F.E.S.P. FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO
PAULO, deverá enviar um e-mail para a
ffesp@ffesp.com, contendo as seguintes
informações, observando os itens 6.1, 6.2 e 6.3:
Solicitação para o e-mail: ffesp@ffesp.com
Nome Completo:
Patente:
Numero(s) Solicitado(s):
Quais Box's deseja:
Comentários:( opcional )

solicitados pelo Sócio Tripulante, após sua
autenticidade de informações junto ao banco de
dados da F.F.E.S.P.;
6.2. Após a autenticidade de informações, o
Sócio Tripulante, recebera orientações como
efetuar a aquisição definitiva do seu(s) numero(s)
escolhido(s);
6.3. Havendo a coincidência do(s) mesmo(s)
numero(s), escolhido(s), por vários Sócios
Tripulantes será adotado a preferência ao
primeiro que escolheu.
7. O Sócio Tripulante, que participar estará
ajudando muito com a manutenção do Fã-Clube
de Jornada Nas Estrelas - F.F.E.S.P. FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO
PAULO, no qual esta crescendo com o único
intuito de divulgar o Espírito de Jornada Nas
Estrelas, que tem por objetivo melhorar o futuro
da humanidade, ajudando-a agora e, com a
Internet, podemos e temos a força para alcançálo, lembre-se que o Fã-Clube é de todos nós,
adoradores de Jornada Nas Estrelas, de Trekkers
para Trekkers e, assim, poderemos curtir o que
gostamos STAR TREK.
Coordenadas:
www.ffesp.com/rifa_trekker/super_rifa_trekker.htm

Vida Longa e Prospera...!
6.1. Somente será valido, o(s) numero(s),
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Almirante Wilton - Fundador F.F.E.S.P.

PROGRAMA DE AFIADOS
NA REDE SUBMARINO
FÃ-CLUBE F.F.E.S.P.

A F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO, fã-clube de
Jornada Nas Estrelas, integrado ao Programa de
Afiliados na Rede de Submarino, preocupado
com o Fã da Ficção Científica, dedica esta área
ao Melhor da Ficção Científica.
Aqui o Fã da Ficção Científica, terá suas
coordenadas para encontrar o Melhor da Ficção
Científica, junto ao site da Rede Submarino, o
que existe de melhor em Jornada Nas Estrelas e
também o melhor em outros seguintes da Ficção
Científica.
Para iniciar sua viagem dentro no que há de
Melhor da Ficção Científica, clique sobre a
imagem e tenha uma fantástica viagem.
Coordenadas:
http://www.ffesp.com/submarino/afiliados_submarino.htm

Vida Longa e Prospera...!
Almirante Wilton - Fundador F.F.E.S.P.
Feliz Natal e Prospero Ano Novo...!
São os Votos da F.F.E.S.P. para o Ano de 2006...!
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