
ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  ST@R  TREK  QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02QU@DRINHOS   02

ST@R  ST@R  ST@R  ST@R  TREKTREKTREKTREK

VENTURE
www.ussventure .eng.brwww.ussventure .eng.brwww.ussventure .eng.brwww.ussventure .eng.br

Star Trek® e todas as séries derivadas, assim como os personagens e material produzido, são marcas registradas da Paramount Pictures, uma divisão da Viacom, 
com todos os seus direitos reservados. Este livro aqui apresentado está sendo disponibilizado livremente ao público, e tem por finalidade apenas divulgar a série e 

compartilhar todo o conhecimento com as gerações futuras, sem fins lucrativos.



O ESPAÇO...
A FRONTEIRA FINAL!

VOCÊ ESTÁ A BORDO DA NAVE ESTELAR
USS VENTURE NCC 71854 - CLASSE GALAXY

FEDERAÇÃO UNIDA DOS PLANETAS

...em sua continua missão de exploração em busca de novos mundos,
novas vidas e civilizações, continuando a jornada de ir aonde

nenhum homem já esteve !!!

Autores: Vários
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Revista em Quadrinhos da USS Venture – N° 02
www.ussventure.eng.br – ussventure@uol.com.br

1. Ficção Científica norte-americana    2. Ficção Século XXI    3. Ficção Star Trek



Diário de Bordo USS Venture.

Base Estelar 019:

Após Reparos nos motores de Dobra e ajustes em nossos sensores
recebemos ordens da Frota para dar auxilio a USS Saratoga, nave de
Ciências que segundo ultima transmissão estava sobre ataque.



USS Venture:  Auxilie a nave USS Saratoga que está sobre ataque e investigue 
quem é o inimigo que esta atacando a nave.



Senhor PedroDoblin!
Avise a Frota que estaremos

a Caminho.



Sim senhor,
Recebendo coordenadas da 
Nave USS Saratoga, senhor.



Senhor,coordenadas
recebidas,ajustando

navegação para o destino,
tempo estimado de

chegada em 30 minutos.



Senhor Uriel acionar 
Alerta Vermelho, Subir os
escudos e deixar armas

em Prontidão.



Senhor, Alerta Vermelho
acionado, Armas em

Prontidão!!



Senhor Marcelo
Acionar!!



Acionando,Senhor!!







Capitão segundo os
sensores de longo alcancesensores de longo alcance
a nave USS Saratoga foi

destruída por um cubo Borg!!
Sensores acusam que a 
tripulação da nave esta

aprisionada dentro
do cubo.



Senhor Uriel!
Reforçar escudos e
revidar o Ataque.

Senhor Elemer!
Tente analisar pelos sensores 
uma forma de entrarmos com 
um grupo avançado armado 

dentro do cubo para podermos 
resgatar os sobreviventes 

da USS Saratoga



Senhor conseguirei uma
abertura para o transporte

se os escudos do inimigo forem
enfraquecidos em 50 por cento,

existirá uma brecha de 3 minutos
para o transporte.



Senhor aumentarei a
pontêcia dos phasers e

torpedos para que
possamos reduzir os 

escudos borgs.



Escudos Borg em 75 por cento,
nossos escudos em 90 por cento,

continuando ataque.



Escudos em 65 porcento, nossos escudos
baixando em 5 por cento... Continuando o ataque.



Senhor Escudos borgs em 50 por cento
mas nossos escudos não sei quanto 

tempo poderemos manter,
Sugiro que o grupo seja enviado agora

enquanto posso manter nossos escudos.



Senhor Elemer irei baixar os escudos da
nossa nave para que possa tomar as 

providências do transporte para 
dentro do cubo, aguardo seu aviso para 

efetuarmos juntos e que 
possamos sofrer menores 

danos quando os escudos baixarem.



Prossigam como o
Planejado Senhores.

Senhor Uriel preparar o grupo 
avançado para transporte.



Senhores estejam a postos 
para qualquer ataque borg 

e ajam com severidade!!

Senhor Elemer examine
se existem sobreviventes!



Sim senhor irei analisar por formas
de vida não borgs no recinto

Senhores Antoni e PedroDoblin deem
cobertura para o Senhor Elemer!

Senhor Marcelo junte-se a mim e o
Senhor Uriel para eliminar todos os borgs.



Ok Senhor Uriel,
manteremos distancia!

Capitão e Senhor Elemer,
mantenham distancia

enquanto elimino os borgs!!



Senhor sobrevivente encontrado,
sinais vitais estaveis, mas fracos.

Acionando Transporte
do sobrevivente para

ala Medica!!

Manterei os borgs
afastados!!



Sim Senhor, 
tentarei segurá-los!!

Senhor Uriel me de cobertura 
pegarei o elevador para

o próximo nivel!!!



Camaras de regenação
destruidas no nivel 1!!

Borgs eliminados 
no nivel 1!!

Elevador de acesso ao
nivel 2 Livre!!



Senhor Elemer, sobreviventes
encontrados em camas de

assimilação.



Senhor Uriel verifique sinais vitais dos
sobreviventes. Senhor PedroDoblin

contate a Venture e peça transporte para
os sobreviventes!!



Venture Acionar!!!

Venture, Acionar transporte para as
coordenadas enviadas pelo senhor Uriel!



Capitão todos os borgs
eliminados, área segura!!

Capitão todos sobreviventes
transportados para ala médica!

Armas de assimilação encontradas!!Armas de assimilação 
encontradas!!



Sim Senhor, Senhor PedroDobbin 
mirar phasers no centro da arma!!

Senhor Uriel, Senhor PedroDoblin
destruam a arma!!



Analisando senhor, controles de desativação inoperantes, 
será necessário atirar neste ponto para que 

o nucleo seja desligado.

Todos atirar no ponto 
especificado pelo Senhor Elemer!

Senhor Elemer, examine o nucleo borg e veja se
consegue desabilitar para que o cubo não avise outros borgs.

Senhor PedroDobin,Senhor Antoni,
Senhor Marcelo atirar a meu comando!! Senhor Elemer 

tome distancia!!



USS Venture!! 6 para Transporte!! Acionar!!!!





Uriel: "Senhor cargas explosivas acionadas!! Cubo borg 
entrando em colapso!!"Elemer: "Sensores acusam que todos os 

borgs e armas a bordo do cubo foram 
destruidas,Capitão!"



Capitão,Frota Estelar
deseja passar uma mensagem

para toda tripulação!

Senhor Pedro,
ativar audio!ativar audio!



Frota: "Capitão SirRichardJones, em agradecimento pelo resgate dos sobreviventes da 
tripulação da USS Saratoga, e eliminação das armas de assimilação borg, queremos 
oferecer a toda a sua tripulação uma estadia de descanso por conta da Frota no planeta 
Raisa, enquanto sua nave passa por reparos na base estelar 019.

Parabens a todos da USS Venture pelo ótimo desempenho. Frota Estelar desligando..."



SirRichard:"Parabens a todos da tripulação pelo ótimo desempenho"
"Senhor Antoni,traçar rota para Base estelar 019."
"Senhor Marcelo, Acionar!!"





Diario de bordo - USS Venture:

Após cumprirmos resgate dos sobreviventes da USS Saratoga e a eliminação das armas borgs, 
estamos a caminho da base estelar 019 e para um descanso no planeta Riza.
Venho aqui registrar o empenho de todos da tripulação pela ótima performance nesta missão.
Capitão SirRichardJones.



Roteiro e Fotos: SirRichardJones Hamaski

Revisão e Montagem: SirRichardJones Hamaski

Arte Final: Mdaniel Landman

Tripulantes:

FICHA TÉCNICA:

SirRichardJones Hamaski - Capitão

Uriel Aeon - Tático

Antoni Zabelin - Navegador

Marcelo Shelter - Leme

PedroDobbin Alen - Oficial Comunicações

Elemer Piek - Oficial de Ciências
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