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Caros amigos, tripulantes e colaboradores,
este mês de março, o Grupo USS
VENTURE completa 16 (dezesseis) órbitas
solares completas... com muita alegria,
trabalho, dedicação e a ajuda de muitos...
continuamos a cumprir nossa missão de
Divulgar o Universo Star Trek a todos os
fãs brasileiros, sempre com material próprio
e exclusivo em língua Portuguesa.
Gostaria de agradecer a todos os fãs dos
Universo Star Trek pelo apoio e carinho
conosco ao longo destes 16 anos... e
ratificar nosso compromisso de continuar
firmes em nossa missão... pois somos um
fã-clube diferenciado devido a nossa

atuação na Internet, seja em nosso site,
no Second Life, em nossa Revista
Eletrônica Tribuna Quark, canal do
YouTube ou nas diversas redes sociais
que estamos presentes. A todos que
nos acompanham ou fazem parte deste
Fã-clube... nosso muito obrigado!!!
E para comemorar este 16 anos, temos
uma Revista especial para todos,
trazendo um Guia Completo sobre a
primeira Temporada da Série Star Trek
Discovery, um artigo especial sobre os
Tellaritas, informações sobre a vinda ao
Brasil do ator René Auberjonois, o
comissário Odo de Deep Space Nine, e
muito mais!!!
Vida longa e próspera ao Grupo USS
Venture!!!!!
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Star Trek Discovery

Guia da Primeira Temporada...
Por

Almirante MDaniel Landman

Cada um tem em sua concepção sobre qual ideal
que Gene Roddenberry buscava mostrar em Star
Trek, lá nos anos 60... pois cada um tem uma
visão própria desta Jornada nas Estrelas. Para
mim... eu acredito que Gene buscava que sua
Série fosse um espelho para a humanidade e
mostrasse como nós, como espécie humana,
podíamos triunfar sobre nossas próprias falhas.
Cada um de nós, seres humanos, temos o
potencial de sobrepor os nossos instintos mais
baixos e realmente sermos bons e melhores. Tudo
isso vinha enlatado em uma espaçonave, viajando
pelo espaço cheia de aventura, excitação, humor
e algumas damas verdes rebolativas.
Roddenberry usou sua plataforma para abordar
naquela época o racismo, o sexismo, o uso de
drogas, o trabalho escravo, o envelhecimento, a
guerra, a tecnologia, o terrorismo e os problemas
mundiais... potencializados em outras culturas
pelo espaço. O impacto cultural daquela Série não
pode ser negado, e ajudou a formar pensadores,
cientistas, engenheiros, que de alguma forma,
ajudaram a desenvolver a humanidade atual, seja
no campo tecnológico, como no social. Entretanto
aquelas falhas e mazelas da humanidade ainda
perduram em diferentes níveis, e até com novas
roupagens.
Esta primeira temporada de Star Trek: Discovery
veio mostrar que estas falhas da humanidade
ainda persistem, e até mesmo dentro das
comunidades de fãs de Star Trek, onde persistem
coisas como o preconceito, sexismo, racismo que
afloram quando uma oficial de comando negra,
que errou em uma avaliação, apoia um casal
homossexual, e seu capitão interino alienígena.

como nós lá atrás...vão refletir no espelho desta
nova sociedade atual e perceber que podem ser
melhores a cada dia, buscando sempre uma
sociedade mais justa com todos, sejam de que
raça forem, opção sexual, cor de pele, nível
cultural, religião, etc... Star Trek Discovery veio
para quebrar regras... Assim como a série Star
Trek Clássica.

Com certeza esta nova Série Star Trek: Discovery
é diferente de tudo que vimos, pois foi escrita para
uma nova geração de fãs, que precisam entender
sua própria humanidade, dentro de um patamar
tecnológico diferente, que não é perfeita e comete
falhas, e busca a reparação de seus atos, e assim
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Este ajuste aos tempos novos e a priorização
que personagens reais, falhos, mas que
juntos, e em equipe, buscam se superar seus
erros e defeitos, talvez seja a principal
explicação para a grande audiência mundial de
ST Discovery, com semanas seguidas no topo
das
Séries
Digitais
(Distribuição
por
plataformas de Streaming) e também na
audiência da TV em geral.

A idéia de fazer este guia da primeira
temporada é ajudar os fãs a entender toda a
temporada como uma grande “novela”, com os
episódios interligados, com histórias temáticas
em cada um, mas definitivamente, fazem parte
de uma grande arco, onde a história da
primeira temporada é única, dividida em 15
episódios.
LINHA DE TEMPO:

Realmente eu entendo... e até concordo com
algumas críticas dos fãs mais antigos do
Universo Star Trek, mas é inegável todo o
esforço dos produtores, técnicos e atores em
respeitar todo uma arcabouço de histórias de 6
séries (729 episódios) e 13 filmes anteriores,
entretanto atualizando e trazendo para a
época atual, seja no formato novelizado, ou na
tecnologia, roteiro, elenco e qualidade de
filmagem/produção.

Estar em uma linha de tempo se tornou algo
bem importante para entender todo o contexto,
pois atualmente temos duas Linhas de Tempo
funcionais no Universo Star Trek: A ORIGNIAL
onde se encontram todos os episódios das
Séries de TV exibidas e os 10 primeiros filmes
para o cinema e a Linha de Tempo KELVIN,
gerada pelos três filmes dirigidos e produzidos
por J.J Abrams.
Star Trek Discovery se encontra na Linha de
Tempo ORIGINAL, 105 anos após o inicio das
aventuras da Série ENTERPRISE e 10 anos
antes das viagens espaciais da Série Clássica,
sob o comando do Capitão James T. Kirk. Esta
primeira temporada nos apresenta os anos de
2256 e 2257, onde a Federação Unida dos
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Star Trek Discovery

Guia da Primeira Temporada...

Planetas
enfrenta
uma
Guerra sangrenta contra os
Klingons.

de 1977, parte dos esboços originais dos Klingons desenhados
para o filme do cinema "Star Trek: The Motion Picture“, produzido
pelo próprio Gene Roddenberry.
Várias referências ao longo da temporada colaboram com a Linha
de Tempo Original, como quando a USS Discovery está no
Universo Espelho e descobrem dados da nave USS Defiant NCC1764, sequestrada pelos Tholianos do universo espelho em 2268
e transportada por uma ruptura espacial para 2155 para então
usá-la em uma rebelião contra o Império Terrano.

Devido a nova aparência
dos Klingons, muitas críticas foram direcionadas a
nova Série, remetendo que
poderia estar em outra
Linha de Tempo, mas esta
foi uma opção dos produtores em resgatar idéias
originais da aparência dos
Klingons, veja a semelhança com este esboço de

USS Defiant NCC-1764 nos Monitores da DIscovery

EPISÓDIOS DA PRIMEIRA TEMPORADA:
A seguir este guia apresentará uma ficha de cada episódio desta
primeira temporada com algumas informações importantes e a
sinopse curta, lembrando que esta sinopse contém informações
cruciais sobre a história, e caso o leitor desta revista não tenha
assistido os episódios, recomendamos assistir pela NETFLIX
primeiro antes de acessar este guia.
Nesta ficha temos o título original do episódios, sua tradução, a
numeração de produção de ST Discovery (ex. 1x01), a data de
exibição nos Estados Unidos, e o número do episódio (ex. #730),
tendo como base todos os episódios exibidos das diversas Séries
Star Trek. Complementamos as informações com a Data Estelar
(quando é informada no episódio), a data terrestre aproximada e
a sinopse curta, com um resumo básico do episódio.
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THE VULCAN HELLO
(O OLÁ VULCANO)
Produção: 1x01 / 24.09.2017 / #730
Data Estelar: 1207.3
Data Terrestre: <11.05.2256>
A USS Shenzhou NCC 1227 é enviada para investigar um retransmissor subespacial
avariado nos limites do espaço da Federação, quando encontra um objeto de origem
desconhecida, colocando a primeiro oficial Michael Burnham em seu maior teste após
um encontro inesperado com os Klingons.
BATTLE AT THE BINARY STARS
(BATALHA DAS ESTRELAS BINÁRIAS)
Produção: 1x02 / 24.09.2017 / #731
Data Estelar: 1207.3
Data Terrestre: <11.05.2256>
Face a face com as naves Klingons, a USS Shenzhou e as demais naves da Frota
Estelar se preparam para a possibilidade de guerra se as negociações falharem. Em
meio à agitação, Michael Burnham relembra sua educação em Vulcano para buscar
orientação para o desafio que está a frente.
CONTEXT IS FOR KINGS
(CONTEXTO É PARA REIS)
Produção: 1x03 / 01.10.2017 / #732
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
Michael Burnham encontra-se a bordo da nova nave USS Discovery NCC 1031, onde
rapidamente percebe que as coisas não são como parecem, incluindo o misterioso
capitão Gabriel Lorca.
THE BUTCHER'S KNIFE CARES NOT FOR THE LAMB'S CRY
(A FACA DO AÇOUGUEIRO NÃO SE IMPORTA COM O CHORO DO CORDEIRO)
Produção: 1x04 / 08.10.2017 / #733
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
Aumentam as tensões entre a Frota Estelar e os Klingons. A USS Discovery é
convocada para uma missão de resgate, Burnham começa a se instalar em sua nova
posição a bordo do USS Discovery decifrando o mistério por trás da criatura
misteriosa.
CHOOSE YOUR PAIN
(ESCOLHA SUA DOR)
Produção: 1x05 / 15.10.2017 / #734
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
Após uma reunião com a Frota Estelar, Capitão Lorca é capturado pelos Klingons e
jogado numa cela com a companhia do misteriosos tenente Ash Tyler e do famoso
criminoso intergaláctico Harry Mudd. Michael Burnham expressa suas preocupações
sobre as repercussões dos saltos utilizando o motor de esporos na criatura "Ripper".
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Star Trek Discovery

Guia da Primeira Temporada...
LETHE
(LETHE)
Produção: 1x06 / 22.10.2017 / #735
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: dezembro 2256
O embaixador Sarek está em apuros e o Capitão Lorca lança uma missão de
salvamento não autorizada, após um pedido de Michael Burnman. A Vice-almirante
Katrina "Kat" Cornwell vem a bordo da USS Discovery e descobre o comportamento
errático do Cap. Lorca, e o ameaça de destitui-lo do comando da USS Discovery após
uma missão diplomática.
MAGIC TO MAKE THE SANEST MAN GO MAD
(MAGIA PARA FAZER O HOMEM MAIS SANTO FICAR LOUCO)
Produção: 1x07/29.10.2017/#736
Data Estelar: 1236.8 - 1237.2
Data Terrestre: <Desconhecida>
Harry Mudd usa um cristal do tempo para prender a USS Discovery dentro de um loop
temporal na tentativa de descobrir o segredo da nave e vender a nave para os
Klingons. Somente Paul Stamets é capaz de existir fora do loop temporal e descobre
seu plano.
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
(SE QUERES PAZ, SE PREPARE PARA A GUERRA)
Produção: 1x08 / 05.11.2017 / #737
Data Estelar: 1308.9
Data Terrestre: <Desconhecida>
A USS Discovery é encarregada de uma missão de alta prioridade no planeta
desabitado Pahvo, com a intenção de aprender a ciência por trás da tecnologia de
camuflagem dos Klingons, descobrir uma forma de detectar as naves e mudar o rumo
da guerra.
INTO THE FOREST I GO
(PARA FLORESTA EU VOU)
Produção: 1x09 / 12.11.2017 / #738
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
Ignorando as ordens da Frota Estelar, Lorca usará todos os recursos da tripulação da
USS Discovery, até a próprio nave, em um esforço para acabar com a guerra com os
Klingons de uma vez por todas.
DESPITE YOURSELF
(APESAR DE VOCÊ MESMO)
Produção: 1x10 / 07.01.2018 / #739
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
O motor de esporos da USS Discovery joga a nave dentro do universo espelho e o
tenente Stamets está completamente incapacitado, a tripulação descobre os horrores
do Império Terrano e deve se disfarçar para encontrar um caminho para casa. O
tenente Tyler descobre que pode haver algo a mais em seu distúrbio pós-traumático.
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THE WOLF INSIDE
(O LOBO INTERIOR)
Produção: 1x11 / 14.01.2018 / #740
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
A tripulação da USS Discovery continua com o seu disfarce no Universo Espelho,
Burnham recebe uma missão de Saru na esperança de ajudar a nave a voltar para seu
Universo. Tilly trabalha na restauração das neuro-funções do Tenente Stamets.
VAULTING AMBITION
(AMBIÇÃO DESMEDIDA)
Produção: 1x12 / 21.01.2018 / #741
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
Burnham dirige-se para a nave ISS Charon com um "presente" especial para a
imperatriz Georgiou. Enquanto isso, a bordo da USS Discovery, Stamets consegue
perceber que está preso dentro da rede micelial com seu homólogo Terrano e o
capitão interino Saru pede a ajuda de L'Rell para lidar com Tyler.
WHAT'S PAST IS PROLOGUE
(O PASSADO É UM PRÓLOGO)
Produção: 1x13 / 28.01.2018 / #742
Data Estelar: 1834.2
Data Terrestre: 2257
Lorca consegue se soltar e mostra sua verdadeira face em um plano ousado de golpe
contra a Imperatriz Terrana, levando Burnham a tomar uma decisão rápida para salvar
não só a si mesma, mas a nave USS Discovery.
THE WAR WITHOUT, THE WAR WITHIN
(A GUERRA POR FORA, A GUERRA POR DENTRO)
Produção: 1x14 / 04.02.2018 / #743
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
De volta ao Universo normal, mas numa época diferente, a USS Discovery e sua
tripulação enfrentam a dura realidade da guerra durante sua ausência. Para avançar e
tentar virar o jogo, a Frota Estelar deve usar táticas e fontes não convencionais para
tomar sua próxima ação contra os Klingons..
WILL YOU TAKE MY HAND?
(IRÁ SEGURAR A MINHA MÃO?)
Produção: 1x15 / 11.02.2018 / #744
Data Estelar: <Desconhecida>
Data Terrestre: <Desconhecida>
Com Georgiou Terrana no comando do plano para acabar com a guerra contra os
Klingons de uma vez por todas, a tripulação da nave USS Discovery luta para entender
e tolerar suas táticas hostis. As memórias do passado são reativadas em Burnham,
mas ao perceber que tem algo de muito errado, a tripulação da Discovery toma uma
atitude a favor dos princípios da Federação.
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Star Trek Discovery

Guia da Primeira Temporada...

OS UNIFORMES:
Outro ponto que chamou a atenção da
comunidade de fãs foram os uniformes, que
em tese deveriam parecer com os usados no
episódio “The Cage”, ou algo similar. Mas os
detalhes do uniforme da tripulação da USS
Discovery são bem diferentes. Com base azul,
os comandantes possuem detalhes em
dourado, a equipe científica possui detalhes
em prateado e o resto dos oficiais usa o
uniforme azul com detalhes em bronze. A
equipe médica conta com uniformes brancos
com detalhes prateados.

quanto dos klingons. O design foi primoroso
em trazer algo que para hoje em dia se
parecesse do futuro, sem perder a essência
do design dos anos 60, tendo em vista toda
diferença de tecnologia empregados nestes
equipamentos de cena para esta Série.

Entendemos que estes uniformes estejam
numa fase de transição entres os macacões
azuis utilizados pela Frota Estelar na Série
Enterprise e os futuros uniformes coloridos da
Série Clássica. Em algum momento nas
próximas temporadas, teremos uma transição,
e será interessante ver como será feita essa
transição, pois não foi mostrada em nenhuma
Série uma transição entre modelos de
uniformes da Frota Estelar.
EQUIPAMENTOS E DETALHES:
Todos foram unânimes em elogiar os
equipamentos de cenas tanto da Frota Estelar

USS VENTURE NCC 71854
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Os artefatos e equipamentos Klingons
também tem detalhes primorosos, aqueles do
tipo que dificilmente aparecerá numa cena,
mas faz parte de um contexto pensado e
elaborado para contar uma história.
Agora é só esperar a Segunda Temporada de
Discovery que entra em filmagem em abril,
mas não tem uma data confirmada para
estrear. Porém, tanto os fãs novos quanto
antigos, estão felizes por ter uma Série Star
Trek no ar continuamente. Podendo ser
assistida quase em tempo real em todo
mundo, via plataformas de Streaming.
Artigo por:

ALMIRANTE MDANIEL LANDMAN
grupoussventure@gmail.com
Fontes: www.ussventure.eng.br
www.facebook.com/grupoussventureNCC71854

Grupo USS Venture desde 2002
grupoussventure@gmail.com

10

Artista Brasileiro Especializado em Máscaras
Esta Seção Mercado Quark abre espaço para um artista
brasileiro poder falar e apresentar um pouco mais de seu
trabalho. Conhecido já no mundo de Cosplay, Rogério
Fantin desenvolveu uma máscara e mãos muito similares
às originais do nosso capitão Interino Saru da Série Star
Trek: Discovery. Segue uma pequena entrevista sobre ele
e seu trabalho:
TQ: Como Aprendeu e desenvolveu suas técnicas com
máscaras?
Desde pequeno (10 anos) sonho com essa possibilidade,
mas no Brasil é muito difícil trabalhar ou estudar estas
"Artes Especificas", não há incentivo, portanto sempre fui
autodidata nesta área, e ser desenhista desde pequeno,
me ajudou a observar mais as coisas de forma
tridimensional, trabalhei como freelancer em agencias,
sempre "sozinho" fui buscando oportunidades em Teatros,
TV e consegui, fiz trabalhos para Cerveja Skol, Programa
Pânico na TV, Ratinho entre outros. Sempre aprendendo
com recursos muitas vezes "MacGyver", e tentando até
hoje uma derradeira oportunidade.

TQ: Já elaborou outras máscaras Star
Trek?
Sim, já fiz na maioria próteses de latex, ou
as chamadas por mim de "Meia-Mascara",
onde concebi projetos como "Testas
Klingons, Romulanas, sendo as orelhas
Vulcanas o meu maior “recorde de pedidos".
E mais atual... cabeça com testa em latex
Andoriana.
Meu maior, e em breve "realizado sonho“,
será fazer em FOAM LATEX a mascara
completa do Clássico e Único Senhor
SPOCK !
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TQ: Como Foi o trabalho com as máscara do Saru??
Eu criei esse desafio (SARU) para mim mesmo, pela
dificuldade de esculpir esse personagem, tornou o objetivo
maior, e também o fiz por estar empolgado com a série Star
Trek Discovery que na época estava parada, achei
interessante desenvolver esse Projeto que aparentemente
ninguém no Mundo ainda tinha feito. E foi feito em FOAM
também e não em Latex. (Obs: O FOAM é a espuma de Latex,
muito mais trabalhosa, mais cara, precisa ir ao forno,
entretanto dá a sensação de carne, muito leve e macia)

TQ: Você produz máscaras de outras
franquias? Quais?
Eu sempre trabalho por encomenda, eu
possuo um BLOG onde as pessoas
entram por exemplo no Google,
procuram por Mascara do Gandalf de
Senhor dos Anéis e é quase certo que
acabam na minha pagina, pois acredito
também ser o único que produziu uma
destas, e então através disso, entram em
contato, e eu é claro, faço o que me
pedem. Faço até hoje qualquer tipo de
mascara, terror, ficção, infantis entre
outros. No Blog tenho a maioria das que
já produzi até hoje.
TQ: Quais os contatos para alguém
que se interessou pelo seu trabalho
por fazer uma encomenda?
Meus contatos para trabalhos são:
BLOG:
www.rogeriofantin007.wordpress.com
E-mail : rogerion.fantin@gmail.com
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Lançadas as Naves da Coleção EAGLEMOSS da
Série Star Trek Discovery
A EAGLEMOSS Collections Internacional continua com
sua parceria com a CBS, e lança 12 naves dentro de uma
coleção específica sobre a Série Star Trek Discovery.
Aproveitando o sucesso mundial de Star Trek Discovery,
as miniaturas da Eaglemoss tipo die-cast são
extremamente detalhadas, esculpidas tendo como
referência os modelos VFX originais criados para a série
em computação gráfica, e sob a supervisão do
especialista Ben Robinson. São feitas de resina metálica
formulada especialmente e pintadas à mão. Cada nave
vem com base de display acrílico e revista com
informações diversas, seguindo padrão das demais naves
da Eaglemoss.
A Coleção especial de Discovery tem 7 naves da
Federação Unida dos Planetas: USS Kerala NCC-1255,
USS Yeager NCC-1437, USS Europa NCC-1648, USS
Shran NCC-1413 e USS Edison NCC-1683, além da
própria USS Discovery e USS Shenzhou.

Do lado Klingon são mais 5 naves: Bird of
Prey, Qugh Class Destroyer, Daspu”
Class, Veqlargh Class e Batlh Class. Os
modelos medem aproximadamente 17
cm e 25 cm de comprimento e foram
licenciadas oficialmente pela CBS
Studios.
A primeira nave da coleção: a USS
Shenzhou custa apenas US$9,95,
entretanto as seguintes US$44,95 cada,
preços bem salgados até para os
americanos.
Infelizmente não temos previsão do
lançamento desta coleção aqui no Brasil.
Maiores informações do no link abaixo:
http://www.eaglemoss.com/en-us/sci-fifantasy/star-trek-discovery/
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Campanha: Um Pedação de Ação
Por MDaniel Landman

Caros amigos leitores, os antigos participantes
do Grupo Frota Estelar Brasil, que entre os anos
1989 e 2003, era o principal fã-clube de ficção
científica e Jornada nas Estrelas do Brasil, tendo
sido os únicos a realizar convenções
internacionais com consultores e atores do
Universo de Jornada nas Estrelas aqui no Brasil.
Se uniram novamente para lançar um novo fãclube, denominado NovaFrota e com este
ressurgimento do Grupo... lançaram uma
campanha de “crowdfunding” pela Internet “Um
Pedaço da Ação”, que coleta doações dos fãs
em troca de recompensas ligadas ao clube e
seus eventos.
Graças ao engajamento dos fãs na referida
campanha... e após uma espera de 15 anos, um
ator de Star Trek estará presente no Brasil para
participar de uma convenção do Universo Star
Trek. René Auberjonois, o comissário Odo de
Deep Space Nine, estará em São Paulo para um
grande evento no dia 18 de agosto deste ano,
no Teatro Elis Regina do complexo do Anhembi
- SP. Junto com René, estará presente também
Richard Arnold, consultor de Star Trek e exassistente de Gene Roddenberry.

Os organizadores estão na reta final da
campanha de financiamento coletivo pelo site:
www.umpedacodaacao.com.br com previsão de
encerramento em 19 de março, sendo por
enquanto, o único caminho para garantir
ingressos. Depois desta fase, deverão ser
comercializar as entradas de forma individual
em alguma plataforma especializada, que será
amplamente divulgada.
“A vinda do René só foi possível pela ajuda
que os fãs deram para o clube neste começo
de trabalho”, afirmou o presidente da
NovaFrota, Luiz Navarro

Imagens Retiradas dos Sites Oficias do Evento
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OS TELLARITAS
Por

Mdaniel Landman

alianças planetárias, pelo menos desde o
século 20 (1946), mas eles apenas entraram em
contato com seres humanos em 21 de março de
2153, através da nave estelar Enterprise NX-01.
O artigo está divido em tópicos para facilitar a
leitura e contém as citações dos episódios de
referencia.
TELLAR PRIME:
1.1. O SISTEMA SOLAR TELLAR
INTRODUÇÃO:
Nossa revista TQ apresenta este artigo sobre
uma das raças fundadoras da Federação Unida
dos Planetas. Os Tellaritas (Tellarites) que são
bem conhecidos por seu gosto pela discussão e
debate, bem como pela sua capacidade de
engenharia. Consideram a argumentação e a
discussão com um esporte entre eles, mas que
pode causar estranhamento de outras espécies.
Devido a sua forte argumentação, e até certo
ponto... teimosia, são considerados excelentes
políticos.

O Sistema 61 Cygni consiste em seis planetas
orbitando um par de estrelas binárias do tipo K
no quadrante alpha. O mundo natal Tellarita,
Tellar Prime, é o quarto planeta no sistema. Os
outros planetas do sistema são Rukor (61 Cygni
I, Classe B), Thenar (61 Cygni II, Classe N),
Sivel (61 Cygni III, Classe K), Varagas (61
Cygni V, Classe C) e Boragus (61 Cygni VI,
Classe J).

"A única coisa mais agradável que uma boa
refeição é uma boa discussão".
Frase comum Tellarita.
"Tellarites não argumentam por um motivo, eles
simplesmente argumentam".
Sarek de Vulcano.
São originários do planeta Tellar Pirme, no
sistema 61 Cygni (Sistema Tellar) na
constelação do cygnus, localizada a cerca de
11,4 anos-luz do sistema Solar. Sua raça tem
características de suino-humanoides e já tinham
capacidade de dobra, sendo capazes de fazer
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O planeta Boragus tem cinco luas, três das
quais são casas para as colônias Tellaritas no
seu sistema. O Sistema Tellar está perto do
Sistema Altair (9.7 anos luz), Sigma Delta (11.2
anos luz) e do Sistema Solar (11.4 anos luz).
O primeiro astronauta Tellarita, um cientista
chamado Ranx, projetou sua própria nave
espacial experimental no ano da Terra de 1867.
Ranx morreu quando sua nave caiu no planeta
Thenar, mas ele se tornou o primeiro Tellarita a
entrar na atmosfera de outro planeta. O Planeta
Thenar se mostrou muito difícil fazer a
terraformação e se tornar habitável, embora
fossem instaladas várias operações de
mineração.
No ano terrestre de 1892, os Tellaritas
começaram a conquistar seu próprio sistema
estelar. As colônias foram estabelecidas em
Rukor, Sivel e Varagas, bem como em três das
luas de Boragus. Os Tellaritas passaram os
seguintes 50 anos melhorando suas colônias,
para que pudessem sobreviver a qualquer
desastre e terem fontes de recursos para a
exploração espacial.

USS VENTURE NCC 71854
www.ussventure.eng.br

1.2. TELLAR PRIME
O Planeta Tellar Prime é um planeta classe M,
sendo o quarto planeta seu sistema. Tem 2 luas
(Kera e Phinda) e sua gravidade é
aproximadamente 1,07 gravidade padrão com
uma densidade de 3,1. População estimada em
10 bilhões.
A superfície planetária é composta de 43% de
água com uma atmosfera de 0,98% de pressão
padrão com 74% de nitrogênio, 26% de
oxigênio, 2% de traços químicos. O clima é
normalmente temperado com uma grande
região dos pólos árticos. Os continentes contém
pequenas cadeias de montanhas e montes
rochosos, com pântanos, planícies ondulantes,
florestas e matas.
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TELLARITAS

(continuação)

Citações:
• Nomes alternativos para este planeta foram
Tellar Prime, Miracht, Pangeos V. (Stellar
Cartography: The Starfleet Reference Library)
• Existem divergências sobre a órbita de Tellar
Prime, por exemplo, o livro de referência
“Worlds of the Federation” (p.20) indica que
Tellar é o quinto planeta do sistema 61 Cygni,
entretanto o livro Cartografia Estelar (Stellar
Cartography: The Starfleet Reference Library)
confirma que na verdade é o quarto planeta
orbitando as estrelas binárias.
• Após a ocupação do planeta Betazed durante
a Guerra do Domínio, em 2374, muitos
acreditavam que o planeta Tellar Prime
poderia ser o próximo alvo do Dominion.
(DS9: "No Pale Moonlight")
O POVO TELLARITA:
2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS e
FISIOLÓGICAS
Os Tellaritas são uma espécie suína bípede
cujas características faciais são um tanto
parecidas com porcos do planeta Terra. Eles
tem pupilas negras colocadas em cavidades
profundas e grandes focinhos. Sua pele era de
cor-de-rosa e de aspecto grosseira. Eles têm
barbas e seus rostos normalmente têm
inúmeras linhas e rugas. Todo os seus corpos
estão normalmente coberto de cabelos. O
sangue de um Tellarita é roxo.

Em média, os Tellaritas eram mais baixos do
que os seres humanos com alturas médias de:
1,6 metros (masculino) 2,0 metros (feminina) e
uma expectativa de vida de 87 anos (masculino)
93 anos (feminina).
As pernas de Tellarite terminaram em pés de
dois dedos com cascos, e seu fêmur era notável
por falta do terceiro osso e sua fíbula era
vestigial. Praticamente todos os Tellaritas são
ambidestros e suas mãos às vezes eram
também semelhantes ao casco de animais
quadrúpedes.
Seu sistema digestivo foi projetado para plantas
e vegetais e, como tal, eles tinham dois
estômagos que utilizavam bactérias para
quebrar o alimento antes de entrar no intestino
único.
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No entanto, eles gostam de uma boa
discussão e argumentação, que é até
considerado um tipo de "esporte" em Tellar. Os
Tellaritas geralmente começam uma interação
com uma série de queixas sobre o interlocutor,
é assim que eles começam aos discussões
com alguém que conheceram recentemente.
Se eles não têm nada para se queixar, eles
simplesmente insultarão a pessoa e sairão. Por
sua capacidade de argumentar e discutir todas
as
possibilidades,
os
Tellaritas
são
normalmente excelentes políticos.

Apesar disso, as carnes de animais parecidos
com cachorros são uma iguaria em Tellar Prime.
O sentido do cheiro e audição do Tellarita é
considerado avançado para um humanoide,
enquanto sua visão é inferior a maioria das
outras raças. Os Tellaritas quase sempre
nascem em grupos de seis, à medida que se
aproximavam
da
puberdade,
eles
desenvolveram uma mecha de cabelos
amarelos. Eles atingem a idade adulta aos 12
anos da Terra.
Eles achavam que a temperatura ambiente
humana era fria, indicando uma maior
temperatura corporal. Considerando que a
condição médica conhecida como dispnéia é
considerada um sintoma normal e presente
sempre em um Tellarita.
2.2. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
Os Tellaritas são conhecidos por pessoas
impacientes. Eles têm uma propensão para uma
forte emoção e irritabilidade.
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2.3. RELIGIÃO E MITOLOGIA
De certa forma, a religião Tellarita se
assemelha à religião da Terra, denominada
cristianismo. Eles têm um ser supremo (Hovah)
que personifica todas as melhores qualidades
de seu povo. Enquanto no lugar do demônio
eles têm a figura de uma lobo como o demônio
(Krognik).
Ele personifica todas as piores qualidades do
seu povo e se deleita em tentar as pessoas
para longe de seu antigo inimigo, Hovah. Este
demônio Krognik foi descrito em detalhes por
um Tellartia em Pollux V ao Cap. Kirk, Spock e
McCoy.
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TELLARITAS
Sua religião é baseada em mais de mil
pergaminhos, e debater o conteúdo desses
pergaminhos é uma ocorrência normal, e que
normalmente inspira os outros a se juntar e
aumentar a discussão. Provavelmente, o
pergaminho
mais
conhecido
e
mais
freqüentemente debatido é o "Scroll of Eternal
Feasting".
Com relação a mitologia, eles têm uma história
rica, povoada com muitos contos e seres
incomuns. Provavelmente o vilão mais
conhecido desses contos é o demônio Krognik.
DADOS ADICIONAIS NA RAÇA:
3.1. HISTÓRIA
Desde o século XX da Terra os Tellaritas já
tinham capacidade de vôo de dobra e estavam
envolvidos na comunicação entre espécies nos
sistemas próximos. Em 1957, um cargueiro
Tellarita atendeu o apelo de socorro de uma
nave Vulcana de reconhecimento que teve uma
aterrissagem forçada no Planeta Terra, perto da
cidade Carbon Creek, na Pensilvânia. Eles
passaram essa informação para o Alto
Conselho Vulcano da época. (ENT: "Carbon
Creek")
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(continuação)
Em abril de 2152, uma nave Tellarita de
passageiro se encontrou com a nave espacial
da Terra Enterprise NX-01, com graves danos
após um encontro com um campo de minas
Romulano. A subcomandante T'Pol afirmou que
os Tellaritas eram geralmente considerados
confiáveis pelos vulcanos. (ENT: "Dead Stop")
Em março de 2153, o caçador de recompensas
Tellarita Skalaar, trabalhando para os Klingons,
capturou o humano Jonathan Archer, capitão da
nave Enterprise NX-01. No entanto, ele mais
tarde o ajudou a escapar da nave Klingon. O
irmão de Skalaar, Gaavrin, que trabalhava em
uma estação espacial naquela época,
costumava pilotar um cargueiro, o Tezra, junto
com ele. (ENT: "Bounty")

Em novembro de 2154, uma delegação de
Tellarita liderada pelo embaixador Gral foi
transportada para o planetóide Babel pela nave
Enterprise NX-01 para resolver uma longa
disputa comercial com os andorianos. A agenda
original da conferência abrangeu apenas os
regulamentos comerciais para o setor. No
entanto, um plano romulano para desestabilizar
a região teve o efeito oposto e criou uma
aliança temporária entre os andorianos,
vulcanos, seres humanos e os tellaritas. A
conferência teve progresso mais tarde, e ajudou
a trazer a paz para as tensas relações entre os
Tellaritas e Andorianos. (ENT: "Babel One",
"United")
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Em 2155, uma delegação de embaixadores de
Tellaritas foi enviada à Terra para se juntar a
negociações para formar uma Coalizão de
Planetas. O ministro Nathan Samuels ironizou
que os novos tradutores universais estavam
trabalhando um pouco lento demais quando se
tratava de conversas com os Tellaritas. (ENT:
"Demons")
Em 2161, Tellar se tornaria um membro
fundador da Federação Unida dos Planetas,
juntamente com a Terra, Andoria e Vulcano.
(ENT: "Zero Hour") Como resultado, os Tellaritas
ocuparam um lugar permanente no Conselho da
Federação e poderiam servir como oficiais da
Frota Estelar. (Star Trek IV: The Voyage Home;
DS9: "Apocalypse Rising")

USS VENTURE NCC 71854
www.ussventure.eng.br

Os Tellaritas fizeram parte da Frota Estelar por
volta de 2156-2157, durante a Guerra Contra
os Klingons, servindo a bordo de naves
estelares da Federação. Um Tellarita faz parte
da equipe de abordagem na USS Discovery,
quando do seu retorno ao Universo Prime.
(DIS: “The War Without, The War Within”)
Em 2268, o planeta Coridan procurou a
admissão na Federação Unida dos Planetas.
No entanto, devido à riqueza de dilithium
disponível em Coridan e à presença de
operações de mineração ilegais, a admissão
de Coridan foi um assunto controverso entre
Tellaritas e Vulcanos. Uma Conferência em
Babel foi convocada para resolver o assunto e,
finalmente, aprovou a admissão da Coridan. O
embaixador de Tellarita, Gav, estava entre os
delegados da Conferência de Babel, mas foi
morto por um agente infiltrado do Sindicato
Orion, disfarçado de andoriano, a bordo da
USS Enterprise NCC 1701 da Frota Estelar. Na
conferência, o embaixador Sarek de Vulcano
teve participação importante em criar o
consenso para admitir o planeta Coridan à
Federação. (TOS: "Journey to Babel", TNG:
"Sarek")
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TELLARITAS
Em 2286, pelo menos um embaixador Tellarita
estava servindo no Conselho da Federação no
planeta Terra durante a crise com a sonda
espacial. (Star Trek IV: The Voyage Home)
No final do século 24, diversos Tellaritas
serviam na Frota Estelar. Um Klingon bêbado
nas celebrações da Ordem Batalh, em 2373, se
gabou de ter matado o navegador Tellarita da
nave estelar de USS Laporin. (DS9:
"Apocalypse Rising") Durante a década de
2370-2380,
os
cargueiros
Tellaritas
ocasionalmente estavam envolvidos com o
comércio através do base estelar Deep Space
9. (DS9: "Shadowplay")
Bera chim Gleer era O representante Tellarita
no conselho da Federação no final da década
de 2370 e, no início da década de 2380,
conhecido pelos seus longos discursos e se
opunha a posse do presidente da Federação,
Nanietta Bacco.

(continuação)
O corpo governamental planetário consistiu em
um Congresso de Delegados que representava
os vários estados e nações tradicionalmente
baseados no planeta e nas colônias. Não existe
um poder executivo no governo Tellarita, o que
significava que todos os assuntos importantes
são resolvidos por maioria simples entre os
delegados do Conselho. No entanto, tais votos
envolvem freqüentemente extensos debates,
mesmo antes do início do processo, que
consistiu em argumentos e discussões
acaloradas, embora nunca violentas. Uma vez
que o assunto foi resolvido, as argumentações
contrárias são rapidamente esquecidas e os
negócios continuaram dentro do governo.
3.3. LINGUAGEM E ESCRITA
O Tellaran (também conhecido como Tellarite) é
a língua natal da civilização Tellarita. No século
24, a linguagem Tellaran é um curso eletivo
para as turmas de segundo ano na Academia
da Frota Estelar.

3.2. GOVERNO
Suas habilidades argumentativas incluíam suas
políticas
internas
e
surpreendentemente
providenciaram um governo pacífico em seu
mundo natal.

Devido ao grande número de encontros da
Frota Estelar com os Tellaritas, começando
desde o século 22, quando os Tellaritss se
juntaram à Coalizão dos Planetas e, depois, à
Federação, muitos membros da Frota Estelar
são educados no Tellaran falado. O oficiais e
membros do corpo técnico com notáveis níveis
de instrução contam com esta língua incluída
em seus registros de serviço, incluindo o Cap.
Hikaru Sulu da USS Excelsior.
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3.4. ASPECTOS CULTURAIS
"Os Tellaritas não ficam bêbados, apenas
festeiros". Esta é uma crença popular que
parece ter alguma base verdadeira. Devido à
sua química corporal exclusiva, eles são mais
adequados no consumo grandes quantidades
de bebidas fermentadas, sem sofrer os efeitos
secundários habituais em outras raças.
Os Tellaritas às vezes tomam banho de lama.
Isso parece ser tão cultural quanto agradável
para eles. Devido ao cabelo grosso e longo em
todo o corpo, o uso de um banho de lama pode
parecer fácil para eliminar qualquer irritação da
pele, tornando-se agradável e medicinal.
3.5. ECONOMIA
Os Tellaritas dispõe de uma rede de comércio
muito bem desenvolvida e uma longa história de
busca de acordos comerciais com outras
espécies. Se eles quisessem poderiam
facilmente ser auto-suficientes em várias áreas.
Felizmente para a Federação eles não são e
contribuem diretamente para o sucesso
econômico global da região central da
Federação.
Alguns de
seus
sucessos
econômicos mais conhecidos são:

Serviço de Notícias Tellar
O Serviço de Notícias Tellar (também
conhecido como Agência de Notícias Tellarita)
é uma agência de notícias central no planeta
Tellar no final do século 24, bem como um dos
serviços de notícias mais proeminentes em
toda Federação. Em 2379, o correspondente
do Serviço de Notícias Tellar no planeta Palais
era um Tellarita chamado Kav glasch Vokrak.
CAPACIDADE MILITAR E NAVES:
O cruzador Tellarita era uma classe de nave
militar utilizada pelos Tellaritas em meados do
século 22. Conforme algumas informações,
estes modelos de naves militares eram
inferiores ao design das naves de guerra
andorianas nesta mesma época.
Vários cruzadores Tellaritas, juntamente com
as naves andorianas e vulcanas, formaram
uma frota para rastrear e destruir a nave drone
romulana. Durante a missão, um das naves
Tellaritas foi danificada durante um encontro
com a nave romulana e sua tripulação foi
resgatada por uma nave de guerra andoriana.
Estes acontecimentos ajudaram a formar a
primeira Coalizão de Planetas que seria a
semente para a formação da atual Federação
Unida dos Planetas.

Tellarite Fizz
Tellarite fizz é um tipo muito popular de bebida
espumante de origem Tellarita. Este vinho
Tellarita é uma das muitas bebidas disponíveis
no Bar do Quark no Promenade da Estação
Deep Space 9.
Consórcio de Mineração Tellarita
O Consórcio de Mineração Tellarita é um
conglomerado de mineradoras Tellaritas que
regulam os preços dos minerais e os cargueiros
Tellaritas. Skalaar, e seu irmão Gaavrin,
possuíam e operavam o cargueiro Tellarita
Tezra sob a autoridade deste Consórcio.
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Discovery...uma nova jornada!
Por Jeferson Alfonsin

E eis que temos em mãos mais uma temporada
completa de umasérie Star Trek com todas as
características que fazem esta maravilhosa
franquia uma marca de sucesso há mais de 50
anos!
É claro que há grandes disparidades nas
histórias contadas considerando o pequeno
espaço entre esta série e o que se fala que
acontece a apenas 10 anos antes da série
original do capitão Kirk (The Orginal SeriesTOS).
Vi muitas pessoas gritarem indignadas nos
primeiros capítulos querendo que determinadas
coisas deveriam acontecer. Criticas sobre as
atuações dos atores, sobre o cenário,
uniformes, naves e essencialmente as histórias.
Vi pessoas gritando “Isso não é Star Trek!”
onde, curiosamente quando questionei “O que
precisa então para ser Star Trek”? Estes
mesmos “críticos” não responderam já que, no
meu ver, é mais fácil gritar e reclamar do que,
efetivamente amar já que não vimos mais a
série na TV há décadas!
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Não tenho dúvidas que há sim coisas a serem
criticadas. Porém no desenrolar dos episódios
pudemos ver a série amadurecendo e criando
sua personalidade própria como já era de se
esperar já que está sendo escrita por pessoas
que gostam da franquia e que realmente querem
fazer algo especial.
É possível de perceber isso assistindo aos
programas AFTER TREK que ocorreram logo
após os episódios, onde os atores e atrizes
entrevistados puderam mostrar um brilho intenso
nos olhos sabendo da responsabilidade de atuar
em uma série que possui esta longevidade toda,
com grandiosas evoluções marcadas inovando a
TV do mundo todo com situações inusitadas,
proibidas para época, polêmicas, divertidas mas
sempre especiais.
É claro que o braço forte da NETFLIX ajudou e
muito a difundir isso já que, de forma
maravilhosamente inédita, pudemos assistir
praticamente ao mesmo tempo de lançamento
de cada episódio nos EUA.
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Discovery...uma nova jornada!
Nesta primeira temporada conhecemos novas
raças e novas tecnologias, sendo que algumas
delas absolutamente questionáveis (vide motor
de esporos).
Mas vimos também o sabor nostálgico de
estarmos na ponte da nave USS Discovery
ouvindo os mesmos sons dos painéis que
ouvíamos na USS Enterprise (sem falar das
portas!)
Vimos coisas esquisitas e difíceis de engolir
especialmente sobre os Klingons ao qual, se
fosse falar sobre isso, teria de ter uma edição
só para este tema (risos)!
A questão da aceitação pelas diferenças foi
muito
bem
explorada
mostrando
relacionamentos homossexuais assim como
inter espécies.
Falar em especial, cada um dos personagens
tiveram seus momentos especiais com suas
personalidades extremamente bem definidas, e
aqui cabe um capitulo a parte sobre Michael
Burnham, que passou de primeira oficial sendo
já encaminhada para a capitania de sua própria
nave para amotinada, desgraçada e novamente
uma heroína por sua destreza, conhecimentos e
especialmente, atitudes sobre suas convicções
que são levadas a patamares tão sem controle
que não parece que foi criada por vulcanos.
Ela cresceu muito em sua atuação já que vi ela
passar de uma fria oficial para uma mulher com
uma certa sensibilidade humana que a levou,
inclusive, a se relacionar com o chefe da divisão
tática, o tenente Ash Tyler, misturado com o
Klingon Vog.
A Cadete Sylvia Tilly, uma pessoa alegre,
dinâmica e inteligente é uma peça humana
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fundamental nas relações interpessoais da
nave.
Este “tal” Alerta escuro é realmente algo de
especial já que faz a nave toda se preparar para
dar o incrível “Salto” utilizando uma rede
complexa de esporos espalhadas pelo universo.
Algo já estudado inclusive por Einstein. Mas
agora, ao que parece, voltaremos as viagens
com nosso “velho e bom” motor de dobra.
Sabemos que para a segunda temporada várias
coisas vão, novamente, causar espanto, amor,
ira, alegria, indignação e toda a leva de
sentimentos que Star Trek sempre causou
quando das estreias de uma Série.
Quero lembrar que a série original foi tratada
com tanto desrespeito que acabou por não
continuar em torno, especialmente, por falta de
investimentos.
Eu estou ansioso pelos próximos episódios e
não me importam as criticas. O trabalho vai
continuar seguindo este molde e tenho certeza
que estará nos surpreendendo como sempre
nos surpreende mesmo quando assistimos as
reprises.
Se aceitarem minha sugestão, assistam! Vale a
pena! Parem de olhar com visão critica de tudo.
Se não gostou não deve ter entendido a
proposta o que é uma pena por que, dialogar é
bem melhor do que partir para violência física
ou verbal a fim de impor sua vontade. Isso é
coisa de Klingons!
Nos resta agora é aguardar as próximas
temporadas e torcer para ter mais linhas
cruzadas entre Discovery e a série TOS.
É sentar e assistir!
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E por ai vai...missões na USS Venture...
Compilado por Jeff Alfonsin, Naty Sayory

Missão: Robôs
Narrativa: A Estação SB-245 detectou uma estranha invasão de grupo de robóticos hostis que invadiram o
planeta Trivas ao qual a estação orbita. Esses robôs estavam atacando todos os seres que habitam o
planeta onde a Federação enviou uma equipe tática para avaliar e conter as ameaças.
Objetivos:
• Neutralizar todas as maquinas robóticas;
• Desabilitar suas armas;
• Coletar informações de investigação;
• Assegurar o planeta de volta aos cuidados da Federação Unida dos Planetas e da Estação SB-245.
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Missão: Operação "Vespas Vespertinas"
A Frota Estelar foi informada em comunicado via canais subespaciais, que um planeta sobre nossos
cuidados próximo a “No Man's Land”, especificamente uma das minas de minérios, foi infectada por um tipo
de vespas carnívoras que atacou os sistemas vitais do planeta em um período da tarde obrigando a todos
evacuá-lo. A Frota direcionou a missão para a nave USS Rerum, onde ficou no papel de avaliar e, se for o
caso, eliminar as ameaças para o retorno dos operários.
Objetivos:
• Neutralizar todas as Vespas;
• Acabar com o foco de suas colmeias;
• Coletar informações de investigação.
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Missão: Suprimentos Roubados
Narrativa: Os Neo-cardassianos invadiram e sequestraram todo suprimento de carga da Frota Estelar e
colocaram em sua custódia. Foi aberta uma tentativa de negociação pelo comando mas sem sucesso. Assim
foi atribuída uma missão de resgate para a USS Adventure com risco de disparos inimigos (Missão em
código de alerta vermelho).
Objetivos:
• Adentrar a base com as naves auxiliar (que foi feito com a Porthos);
• Neutralizar as ameaças inimigas (com a Porthos foram disparados fogos contra duas mechas robóticas);
• Neutralizar pessoal de campo inimigo (o pessoal da Frota assumiu flancos próxima as parede e cercaram o
inimigo, onde todos os Neo-cardassianos foram neutralizados com sucesso);
• Realizar a carga e descarga de todo suprimento e levá-los para a base estelar SB245.
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