Ação Social...

São Paulo, 20 de dezembro de 2008
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A Federação da Frota Estelar de São Paulo levou carinho, esperança e doações
ás crianças atendidas pela instituição Maesp, em São Paulo, no última dia 12
Quem conhece e curte a filosofia de
Jornada nas Estrelas sabe bem como
é importante ajudar ao próximo e estabelecer a política de união e igualdade entre os povos e espécies. Esse
tem sido o princípio da Federação,
apoiada pelo seu braço forte, a Frota Estelar, onde quer que vá.
Levar auxílio, caridade, oportunidade e esperança foram sempre os deveres de um oficial da Frota Estelar
dentro da franquia de Star Trek e,
assim, dentro do fã-clube FFESP Federação da Frota Estelar de São
Paulo, os fãs de Jornada têm seguido esse exemplo. São várias realizações sociais, desde doação de
sangue, como doações de alimentos e etc... Na última semana, no dia
7 de dezembro, os oficiais da
FFESP executaram a campanha de
Natal, onde as crianças do Maesp
foram beneficiadas com doações de
alimentos e presentes de Natal.
Muitos integrantes da FFESP participaram e doaram um pouco de si,
seja comprando presentes ou doando alimentos - até mesmo doando
seu tempo para carregar os donativos
ou contribuir na infra-estrutura.
“Quero agradecer a todos os voluntários que que contribuíram com valores para este projeto se realizar! Gostaria de agradecer detre os voluntários, que se dedicaram para que o evento fosse um sucesso e, a ultrapassar
os obstáculos, que foi realizar uma
campanha deste porte! Ao Wilton,
Edna, Flavio Barros e Sonia que realizaram as compras na semana passada
e ao grupo que esteve na Instituição
Maesp entregando os presentes, como

Tripulantes da FFESP durante a entrega dos presentes no Maesp

a Márcia, Zeca (de Papai Noel),Fernando,
Larissa, Flavio Barros, Edna e Fabio. Eu
dou meu ‘muitíssimo’ obrigado pela grade ajuda”, isursouo responsável pela Seção Especial de Ação Social da FFESP,
Samir Semer Fabiano.
“O projeto Natal FFESP é um dos projetos no qual, nós da FFESP - Federação
da Frota Estelar de São Paulo, temos uma
enorme preocupação, pois estamos investindo no futuro. Acreditamos num futuro
mais justo, pois estas crianças tiveram a
má sorte do destino e acabaram em um
orfanato, assim estamos mostrando a estas crianças que existem pessoas que se
importam com seu futuro. O Natal é a
maior representação do amor e da solidariedade que um ser humano tem com
seu próximo, representado pelo Espírito
de Natal, a magia que o envolve é uma
das maiores forças que existe neste Universo capaz de mudar um futuro incerto,
para um futuro próspero. Posso narrar por
minha próprias palavras, que é um traba-

lho duro e muitas vezes desanimador,
dando a impressão que estamos remando contra a maré, mas existem outros que
se juntaram a nós ajudando a remar, tornando a travessia mais branda e o resultado, ao ver que estão contribuindo para
um futuro mais digno, àquelas crianças
que não estão mais sozinhas, elas terão
um futuro, elas farão o futuro, elas serão
o nosso futuro”, declarou o fundador do
fã-clube FFESP, Wilton Mendonça.
Quem desejar saber mais sobre a campanha de Natal ou sobre as atividades
do fã-clube FFESP, basta acessar o site
www.ffesp.com.
Lá, além das ações sociais e campanhas, o fã de Jornada poderá participar
do mundo utópico da franquia criada
pelo visionário Gene Roddenberry, em
atividades pela internet e nas convenções durante o ano. A participação e
inscrição na FFESP são gratuitas, inclusive, nos eventos.

