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O  ESP@ÇO... 

@  FRONTEIR@  FIN@L ! 

Edição especial de final de ano cheia de
boas reportagens e seções. O Grupo USS
Venture deseja a todos os seus leitores e
colaboradores um ano audaciosamente
repleto de realizações nas diversas áreas.
Nossa reportagem de capa trata de um
assunto importante: como se comunicar
com outras espécies espaciais? Pois
depois de um primeiro contato, como
vamos nos fazer entender? Diversos
estudos recentes tentam responder a essas
perguntas e nosso colaborador Flori
Antonio Tasca, resume tudo para nós nesta
reportagem, fazendo um paralelo com o
Universo Star Trek.

A coluna “Antenados” traz uma visão do
ano de 2257, onde está situada a
segunda temporada de Star Trek
Discovery.
Na seção “Conhecimento Trekker”,
temos um artigo completo sobre os bio-
neurais gel packs da USS Voyager.
Na seção “Momento Nog” a nova
coleção Eaglemoss dos bustos dos
personagens do Universo Star Trek.
A coluna “Além dos Tricorders” vem
fazer um relato sobres as novas séries
e programas previstos da franquia Star
Trek para diversas mídias.
Temos também a coluna “Frota
Venture” com relatos das missões
realizadas por nossos tripulantes.
Vale a pena conferir!!

Almirante MDaniel Landman
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Comunicações Interespécies
Em Star Trek
Uma questão das mais importantes quando se
trata do contato da espécie humana com
civilizações alienígenas diz respeito à
linguagem utilizada para se comunicar com
eles. Naturalmente, seres vivendo em
planetas muito distantes uns dos outros, com
processos de evolução variados,
desenvolverão formas de comunicação
igualmente distintas entre si, o que pode, ao
menos em um primeiro momento, inviabilizar a
compreensão quando um contato for
estabelecido. Os seriados de ficção científica
costumam empregar um artifício para resolver
esse problema. E, no campo da ufologia, os
relatos de abdução sugerem algo peculiar.

O intrigante tema chama a atenção de
acadêmicos, como o pesquisador lusitano
Pedro Barbosa, autor do artigo “Comunicação
com seres alienígenas: uma abordagem ‘exo-
semiótica’”, no qual há pertinente abordagem,
propícia à reflexão. Diz o professor Barbosa:
se de um lado a semiótica é a “teoria geral do
sinal, sendo que na base da comunicação
humana está sempre aquilo que é designado
como ‘mensagem’, constituída esta por sinais
materiais”, a telepatia seria, “por definição,
uma modalidade de comunicação empática
direta - sem ‘mensagem’ material evidente e
portanto sem sinais identificáveis”. Questiona-
se, a propósito de contatos telepáticos
humano-alienígenas: acaso seria viável a
comunicação sem “sinais”? Em outras
palavras: poder-se-ia cogitar a não semiose?

No Universo Star Trek, existe o “tradutor
universal”, um dispositivo capaz de traduzir em
tempo real qualquer idioma. De início, isso
permitiu que fossem rompidas as barreiras de
comunicação entre os próprios terrestres,
facilitando o entendimento com diferentes
culturas. O tradutor universal seria praticamente
uma consequência inevitável do
desenvolvimento de civilizações que chegam ao
espaço. Isso significa que, em tese, qualquer
civilização interplanetária já teria sido capaz de
desenvolvê-lo.

O funcionamento do aparato tradutor foi
apresentado originalmente no episódio 9 da 2ª
temporada da Série Original - TOS. Em
“Metamorphosis”, uma equipe encontra Zefram
Cochrane (o inventor do motor de dobra
espacial) abandonado num planeta em
companhia de um alienígena de matriz
energética.

Por Flori Antonio Tasca



Uma língua desconhecida poderia ser
facilmente “aprendida” pelo tradutor universal,
bastando que um alienígena a falasse
suficientemente para o aparelho reunir
informações sobre ela. O tradutor era
realmente um “aparelho”, isto é, um dispositivo
portátil com teclado, monitor e comunicador. O
seu modelo foi sendo aperfeiçoado ao longo
da série, permitindo a comunicação com seres
de todo o espaço, falantes de todas as
línguas. Mas, se o tradutor universal demanda
“leitura de ondas mentais”, fica o
questionamento sobre como tal seria possível
sem haver proximidade física, como em muitos
episódios da franquia.

Afora a curiosa interação telepática havida
entre ambos por longo tempo (Alien–
Cochrane: comunicação não semiótica?), os
oficiais buscam manter contato com a entidade
via tradutor universal, aparato capaz de ler
ondas mentais. Questionado sobre como
funciona o mecanismo, o Capitão Kirk explica
a Cochrane que há certas ideias e conceitos
universais, comuns à vida inteligente, e o
tradutor compara os padrões de ondas
mentais, seleciona ideias e conceitos que
reconhece e produz a gramática necessária
(exosemiótica), traduzindo “descobertas em
palavras”, como agrega o Oficial de Ciências
Spock.

Para cumprir a tarefa de interação linguística
com alienígenas, cada nave da Frota Estelar
dispõe de um Oficial de Comunicações. Em
2151, quando, na história da série, foi lançada
a espaçonave Enterprise NX-01, o tradutor
funcionava de forma ainda experimental e era
necessário levar a bordo uma linguista
experimente (Hoshi Sato) para as situações
que envolvessem a leitura de linguagem
alienígena nos painéis de controle.
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Recursos semelhantes são usados em outras
produções de ficção científica. Em “O Guia do
Mochileiro das Galáxias”, por exemplo, existe
o “Peixe Babel”, um tradutor universal
biológico. Embora esses tradutores
respondam à necessidade de agilidade das
séries (afinal, seria gasto um tempo
considerável se, a cada encontro com
alienígenas, fosse necessário apresentar as
dificuldades para se comunicar com eles),
eles tratam de um problema que podemos
enfrentar um dia. E a solução pode não ser
tão simples.

O famoso linguista Noam Chomsky chegou a
defender que haveria barreiras praticamente
insuperáveis para eventual comunicação entre
espécies alienígenas distintas. Isso porque,
embora o cérebro humano pudesse ter algo
como “o órgão da linguagem”, uma espécie de
outro planeta, com sua trajetória única, teria
um órgão totalmente distinto do humano, o
que tornaria a comunicação entre eles
altamente improvável. Mas mesmo Chomsky
tem revisto o seu posicionamento e parece
haver mais motivos de esperança.

Em maio de 2018, ocorreu em Los Angeles o
simpósio “Linguagem no Cosmos”, que foi
conduzido pelo METI (Mensagens para
Inteligências Extraterrestres), organização de
cientistas e acadêmicos que, como o nome

sugere, está interessado em construir e em
transmitir mensagens para planetas de
sistemas solares relativamente próximos, a
fim de que nos respondam. A principal
conclusão do simpósio foi a de que há boas
chances de existirem fundamentos
“convergentes” na linguagem das espécies, da
mesma forma que se imagina que a aritmética
seja a mesma em todo o Cosmos (PATTON,
2018). Com isso, seria possível a
compreensão de línguas alienígenas,
essência da exosemiótica.

Mas se acreditamos que existem civilizações
muito mais avançadas do que a nossa no
Universo, então é de se imaginar que elas
também tenham tido que lidar com a questão
da comunicação interplanetária e já tenham
desenvolvido, há muito tempo, a sua forma de
exercê-la de modo mais eficaz.

No terreno da ufologia, quando estudamos os
relatos de pessoas abduzidas, temos uma
pista de como essa comunicação pode se dar
entre alienígenas avançados. O que os
abduzidos sugerem é que eles são capazes
de se comunicar mediante telepatia.

Comunicações Interespécies
Em Star Trek           (continuação)



conseguem traduzir as suas mensagens para
a língua do abduzido, e isso se dá de uma
maneira tão perfeita que elas costumam ser
compreendidas sem dificuldades. É
interessante que raramente os alienígenas
abrem a boca, ou seja, não a usam para falar,
e não se tem certeza sobre a capacidade
deles em ouvir sons (JACOBS, 1999).

A comunicação telepática poderia ter início
antes mesmo de que a abdução ocorresse,
pois são comuns os relatos de quem sabia que
deveria fazer tal coisa ou ir a tal lugar para se
encontrar com alienígenas. Ignora-se
totalmente quais os mecanismos utilizados
para que essa comunicação aconteça. O fato
é que o próprio ser humano passaria a ter a
capacidade de se comunicar dessa maneira
com os alienígenas ou outros abduzidos. Isso
poderia ser conseguido por alterações ou
manipulações nos cérebros dessas pessoas, o
que inclui até mesmo a possibilidade de algum
“implante”, como lembra Jacobs (1999).

O domínio da telepatia implica significativas
consequências para uma sociedade. O próprio
Jacobs cogita que, se os alienígenas têm tal
capacidade, então não apenas inexiste o
conceito de “privacidade” entre eles como até

A telepatia é a suposta capacidade de uma
mente em se comunicar com outra, mesmo
que à distância, não havendo, portanto,
necessidade de se expressar oralmente. No
plano científico, há controvérsias a respeito do
tema, mas o trabalho de Pedro Barbosa indica
novos horizontes a se descortinar, a propósito
de tão fascinante mistério. Na ótica filosófica, a
telepatia ou telestesia é “uma forma de
telegnose, mais precisamente a que consiste
em conhecer o estado de espírito de pessoas
distantes, ou de saber o que lhes está
acontecendo, sem a ajuda dos meios de
conhecimento normais” (ABBAGNANO, 2007).
Tal conceito, obviamente, fica aquém da
comunicação telepática tal como difundida no
meio ufológico e/ou ficção científica.

Voltando à ufologia, chama a atenção a
constância com que os alienígenas se
valeriam desse recurso para se comunicar
com os humanos abduzidos. David Jacobs, um
dos maiores estudiosos de abduções do
mundo, percebeu essa característica nos
relatos e se pôs a pensar no fenômeno da
telepatia entre os aliens. Abduzidos dos mais
diversos países relatam ter recebido certas
“impressões” em suas mentes que foram
automaticamente convertidas em palavras do
seu próprio idioma. Ou seja, se os alienígenas
possuem mesmo a capacidade de se
comunicar telepaticamente, eles também
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Na série clássica, Spock mostra pela primeira
vez esse link telepático no episódio 9 da 1ª
temporada (“Dagger of the Mind”), ao unir sua
mente com Van Gelder. No comando da
Enterprise, Spock registra no diário de bordo
ser necessário lançar mão de uma antiga
técnica vulcana para sondar a mente e
estabelecer conexão com Van Gelder, mas
adverte o Dr. McCoy de que nunca a usou
em um humano antes, pois se trata de algo
muito pessoal para o povo Vulcano, “pertence
às nossas vidas”, diz ele. Antes de iniciar o
elo, Spock adverte Van Gelder de que pode
ser perigoso. Spock afirma ser necessário
“pressionar os nervos” e diz que o elo ocorre
só com a pessoa tocada, não podendo afetar
terceiros. Nesta primeira mostra, não se
alude ainda à clássica fórmula vulcana: “---
minha mente para sua mente; meus
pensamentos para seus pensamentos”.

Ainda na série clássica, é recorrente o tema
de comunicação telepática e de habilidades
psíquicas, como no episódio piloto (“The
Cage”), sobre os habitantes de Talos IV e
seus incríveis poderes mentais. Em “Charlie
X” (episódio 2, 1ª temporada), a questão dos

o conceito de “identidade” pode não existir da
forma que conhecemos. São implicações
ainda difíceis de imaginar para o ser humano,
mas com as quais teremos de lidar se a
telepatia for uma consequência do
desenvolvimento das civilizações. Poderemos
nos comunicar com outras espécies no
Universo, mas isso certamente transformará,
de maneira radical, o próprio ser humano.

A telepatia é um recurso muito usado para
comunicações em Star Trek. Ali, trata-se de
um atributo natural para algumas espécies, ao
passo que, para os humanos, ela ocorreria
apenas ocasionalmente. Alguns indivíduos
conseguiriam se comunicar dessa maneira
apenas com os de sua espécie, como os
Betazóides. Sob certas circunstâncias, alguém
poderia adquirir a habilidade telepática, mas
ela não seria algo “universal”, isto é, disponível
e praticada por todos os seres sencientes do
Cosmos.

Diferente de “Babylon 5”, no qual parte dos
humanos são telepatas e o gene da telepatia é
relativamente comum no Universo, no contexto
ficcional de Star Trek é raro o dom da
comunicação mental entre humanos, embora
outras espécies possam tê-lo em grau mais
acentuado, como os vulcanos e seu famoso
“elo mental”.

Comunicações Interespécies
Em Star Trek           (continuação)



O próximo elo mental vulcano ocorre em “The
Changeling” (episódio 3, 2ª temporada), mas
de modo absurdamente bizarro, pois Spock
liga-se à “mente” de uma sonda interestelar,
episódio não à toa escolhido pelos fãs como
um dos piores de toda a franquia, embora
tenha tido o mérito de inspirar o primeiro
longa-metragem de Star Trek.

E tem mais: a) “Return to Tomorrow” (episódio
20, 2ª temporada) onde alienígenas
telepáticos, remanescentes de uma espécie
extinta, assumem os corpos do Capitão Kirk,
de Spock e de uma tripulante da Enterprise,
tencionando construir novos e mecanizados
corpos para si próprios; b) “Is There in Truth
No Beauty?” (episódio 5, 3ª temporada) um
embaixador alienígena de matriz energética,
extremamente poderoso, viaja a bordo da
Enterprise e em dado momento, por
necessidade da tripulação, funde sua mente
com a de Spock, tomando temporariamente
seu corpo; c) “Plato’s Stepchildren” (episódio
10, 3ª temporada) a tripulação da Enterprise
encontra uma intemporal espécie de
humanoides com grandes poderes psíquicos,
organizados com base no ideário da Antiga
Grécia; d) “The Empath” (episódio 12, 3ª
temporada) enquanto estudam um planeta
condenado, o grupo de desembarque se torna
cobaia de experimentos, por parte de um

poderes mentais é expressada pelo jovem
Charlie Evans, aparentemente humano, mas
ao final reintegrado à sua espécie, após
causar graves danos, por conduta caprichosa
e irresponsável. Já em "Where No Man Has
Gone Before” (episódio 3 da 1ª temporada), os
tripulantes Gary Mitchell e Elizabeth Dehner
desenvolvem grandes poderes psíquicos,
como os de "deuses".

Nos episódios 11 e 12 da 1ª temporada, os
talosianos voltam à cena. Em "The Menagerie"
(I e II), Spock sequestra a Enterprise para
levar Christopher Pike de volta a Talos IV e
depois requisita uma corte marcial, perante a
qual conta sobre como Pike ficara aprisionado
naquele mundo, anos antes, sob o domínio de
seres com imenso poderio mental, capazes de
projetar/criar qualquer “realidade”. Na mesma
linha de argumentação, no episódio 17 da 1ª
temporada (“The Squire of Gothos”) a
Enterprise descobre um planeta à deriva no
espaço, habitado por um ser chamado Trelane,
com aparentes poderes ilimitados sobre a
matéria.

Em “The Devil in the Dark” (episódio 25, 1ª
temporada), Spock volta a utilizar seus
poderes psíquicos para manter contato com
uma excêntrica criatura que vive no
subterrâneo do planeta Janus VI.
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Mas, à parte do estudo do potencial
telepático do ser humano, a ciência também
está trabalhando na criação de algum
aparelho ou dispositivo que se assemelhe ao
tradutor universal e facilite incrivelmente a
comunicação. Embora isso possa parecer um
cenário distante para a humanidade, o fato é
que temos feito progressos notáveis nessa
direção.

O serviço de tradução do Google, apesar de
ainda bastante limitado, é alvo de objetivos
ousados. Há algum tempo, o cientista alemão
Franz Joseph Och, responsável por esse
setor no Google, afirmou que o seu maior
objetivo profissional era construir um tradutor
universal perfeito, uma máquina tão rápida
que a tradução “quebraria as barreiras das
linguagens”, enquanto o processo passaria
quase despercebido pelo usuário (KLEINA,
2013). Ou seja, o que antes era objeto
apenas da ficção científica começa a se
tornar plausível para o futuro. Já não se pode
descartar que, um dia, tenhamos uma
tecnologia tão avançada que permita a
compreensão de línguas alienígenas nunca
antes ouvidas.

alienígena empático; e) “The Savage Curtain”
(episódio 22, 3ª temporada) alienígenas
forçam o Capitão Kirk e o Sr. Spock a lutarem
contra vilões ilusórios, em experimento do
“bem contra o mal”.

A temática é recorrente e está presente em
muitos outros momentos da franquia. Embora
nem sempre aludam à comunicação, em si,
está implícito que “se podem o mais”
(manipular energia e matéria), obviamente
podem “o menos” (estabelecer comunicação
interespécies).

Retornando à nossa “realidade”, embora boa
parte da ciência “tradicional” veja com
ceticismo a possibilidade de o ser humano
desenvolver habilidades telepáticas, vem
ganhando força a ideia de que isso é possível
e que, talvez, nós mesmos já tenhamos tido
experiências como essa em nosso cotidiano.
Situações que vemos como “coincidências”
podem ser resultado de telepatia. Há quem
entenda que, em breve, a física quântica será
capaz de comprovar e explicar o fenômeno
(GOMES VEADO, 2018). Isso evidenciaria que
a telepatia faz parte da evolução das
civilizações, justificando o meio de
comunicação usado pelos alienígenas.

Comunicações Interespécies
Em Star Trek           (continuação)



Mesmo sem termos ainda nenhuma noção de como
soaria uma língua alienígena, já há quem se
proponha a estudar o assunto, de maneira que,
quando tivermos algum tipo de contato “oficial”, a
comunicação possa ser estabelecida com maior
facilidade. Há uma corrente da exolinguística (o
estudo das línguas alienígenas) que sugere que a
melhor forma de aprendermos a nos comunicar com
eles é utilizar bebês de cerca de 15 meses, pois os
cérebros deles, nesta fase, captam com muito mais
facilidade as partes básicas e as estruturas de
qualquer idioma (OVNI HOJE, 2018).

Naturalmente, isso passa pela ideia de que os
alienígenas sejam pacíficos, desejem se fazer
entender e não tenham os seus próprios meios para
fazer com que seu idioma seja compreendido pelos
humanos.

Embora muitas dificuldades se apresentem, as
perspectivas são relativamente boas para que, no
futuro, a humanidade seja integrada à comunidade
interplanetária, compreendendo outras linguagens
da forma mais natural possível. Neste contexto, a
ficção científica pode ter acertado, mais uma vez.
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Esta Seção “Momento Nog” volta a trazer uma novidade
da loja EAGLEMOSS Brasil, justamente para este final
de ano, foram lançados os bustos de personagens do
Universo Star Trek com preços promocionais. E não
poderiam começar com os dois maiores ícones da
franquia: Sr. Spock. Interpretado pelo falecido ator
Leonard Nimoy, e o capitão mais famoso da Frota
Estelar e de todas as versões da USS Enterprise, James
T. Kirk, na versão da série original Star Trek.

Esta nova coleção denominada “Star Trek Bust” é
ricamente detalhada, por exemplo o capitão Kirk é
retratado com seu uniforme amarelo de comando da
Frota Estelar, segurando seu fiel phaser de mão e um
comunicador na outra. Já o busto do Sr. Spock
apresenta seu olhar severo, uniforme azul de ciências da
Frota Estelar e sua famosa saudação vulcana.

Todos os bustos da coleção vem acompanhados de um
fascículo com o perfil de cada personagem e seus
momentos marcantes na série, e os próximos bustos de

Bustos Star Trek... a novidade de Final de 
Ano da Loja Eaglemoss Brasil

personagens serão o Comandante Data,
a Borg Seven-Of-Nine, a Comandante
Michael Burnham e o Capitão Archer.

Cada busto varia entre 13 a 15 cm de
altura, sobre uma base estilizada da
Frota Estelar. O preço normal no site é
R$ 89,99, entretanto existem cupons de
descontos que ajudam a reduzir este
preço + Frete grátis. Maiores informações
do no link abaixo:

https://lojaeaglemossbrasil.com.br/eaglemoss/vitri
nes/colecao-star-trek-busts.aspx
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STAR TREK FLEET COMMAND – Celular Game
Por  Alexandre Coutinho

Tripula em Ação

jogador escolhe para qual governo pretende se aliar.
Também é possível se aliar, a parte, a clãs criados por
outros jogadores e conversar com eles via chat
público ou privado, e ainda receber ajuda deles para
completar certos tipos de missões. É possível recrutar,
com tempo de jogo, os personagens clássicos para
fazerem parte das tripulações das suas naves e
comandarem os mais diversos tipos de classes de
naves que são liberadas gradualmente para serem
construídas e melhoradas tecnologicamente de
tempos em tempos.
Cada personagem também pode ser melhorado e
também têm qualidades próprias que o tornam mais
eficaz dentro de cada nave de sua frota. Existem as
mais diversas missões que premiam diariamente, ou
por cada meta atingida. É possível também fazer
vários tipos de missões nos mais diversos planetas e
atacar naves inimigas confiscando cargas para os
mais diversos fins.
O jogo é gratuito e em português, entretanto têm
alguns itens contendo tipos de upgrades que são
pagos na loja dentro do jogo que aceleram o tempo de
evolução no jogo.
Pegue e comando de suas armada e torne-se uma
lenda pelas galáxias.

O espaço a fronteira final... Essas não são
mais as únicas viagens da nave Enterprise. É
por essa linha de jogabilidade que vai esse
novo jogo de estratégia da franquia Star Trek
para Android: “Star Trek Fleet Command”
Toda a História se passa no universo
alternativo Kelvin. Cada Jogador administra o
seu planeta e sua “starbase”, coletando os
mais diversos recursos minerais e
manufaturados na superfície e por dentro dos
sistemas galácticos próximos, para aprimorar
ao máximo todas as tecnologias necessárias
orbitalmente, em naves ou em tripulações para
sempre aumentar seu nível pessoal para
scores mais elevados do jogo. De início você é
“neutro” ou independente, e não pertence a
nenhum governo ou império. Com o tempo e
através de suas tomadas de decisões, o
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INTRODUÇÃO:

Os pacotes de gel bio-neurais foram uma forma
de tecnologia computacional orgânica usada
pela Frota Estelar e desenvolvida pela primeira
vez no início da década de 2370, nas naves da
Classe Intrepid, em substituição aos Chips
Isolineares.

Os pacotes de gel formaram a base do circuito
bio-neural, que era essencialmente um sistema
de computador orgânico. Os pacotes continham
fibras neurais sintéticas envolvidas em um gel
azul com interfaces metálicas na parte superior
e inferior. Eles ajudaram a armazenar mais
informações e operaram em velocidades mais
rápidas do que os antigos circuitos isolineares.

COMO FUNCIONA:

As fibras neurais envoltas em um pacote
individual de gel são capazes de fazer bilhões
de conexões, como um “mini cérebro”, gerando
uma arquitetura de computação incrivelmente
sofisticada e responsiva. Esse tipo de circuito
orgânico permitia que os computadores
"pensassem" de maneiras muito semelhantes
aos organismos vivos.

USS VENTURE NCC 71854 
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Bio-Neural Gel Packs
Por  MDaniel Landman

Usando a "lógica difusa", eles poderiam
efetivamente operar elaborando uma resposta
ou "melhor palpite" para questões complexas,
em vez de trabalhar com todos os cálculos
possíveis. Isso se deve em parte à capacidade
inerente dos sistemas neurais orgânicos de
correlacionar padrões caóticos que escapavam
às capacidades do hardware convencional,
como pequenos “mini cérebros” para executar
funções específicas, e armazenar grande
quantidade de dados, dentro dos diversos
Sistemas da Nave.

SITUAÇÔES NA USS VOYAGER:

A nave USS Voyager NCC 74656 foi uma das
primeiras naves estelares equipadas com esta
tecnologia. (VOY: "Caretaker") Estes pacotes de
gel bio-neurais não podem ser replicados,
somente substituídos em caso de defeito. Na
USS Voyager seus kits de reposição ficavam
depositados e armazenados no armário da
Engenharia Gamma 5. (VOY: "Renaissance
Man")

Com o uso se descobriu, que como outras
formas biológicas, os bio-neurais gel packs
eram suscetíveis a bactérias ou vírus. Como tal,
aquecê-los poderia remover tais infecções. Um
caso prático ocorreu quando eles foram
infectados com um vírus, derivado de bactérias
de um queijo criado por Neelix a bordo.

Grupo USS Venture desde 2002   
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Neste caso um pacote de gel bio-neural no
refeitório foi infectado com um macrovírus, e
levou a um surto quando se rompeu. Outro caso
ocorreu durante uma viagem através de uma
nebulosa da classe Mutara, os pacotes de gel
começaram a falhar devido à radiação sub-
nucleônica.

Os pacotes de gel bio-neurais poderiam ser
modificados injetando-se soros, como foi feito
com uma infusão de partículas chronitons nas
embalagens para devolver a nave a seu tempo

normal, pois ela havia sido dividida em vários
períodos temporais, devido a uma anomalia
temporal. (VOY: “"Shattered")

Quando os membros da Aliança Overlooker
sequestraram a cap. Janeway, o Doutor foi
forçado a roubar alguns packs se passando
pela Ten. Torres, pois eles eram valiosos no
quadrante. No entanto, quando a cap. Janeway
foi resgatada por Tom Paris e Tuvok, os packs
foram devolvidos intactos à USS Voyager.
(VOY: "Renaissance Man")

A nave USS Voyager NCC 74656 foi 
uma das primeiras naves estelares 

equipadas com esta tecnologia. 

Os bio-neurais gel packs utilizados no sistema de 
computador da USS Voyager representavam um 
avanço científico comparável a introdução dos 
circuitos Duotrônicos ocorrida no século 23. 

O circuito bio-neural era composto por fibras 
neurais sintéticas envolvidas em uma gel
matrix de maneira a operar de modo
similar ao cérebro humanoide. 
Este circuitos armazenam mais 
informações e operaram em
velocidades mais rápidas 
do que os antigos
circuitos isolineares.

Os gel packs era compostos 
por fibras neurais sintéticas 

envolvidas em uma gel
Matrix biométrica. 

INTERFACE: 
Os gel packs utilizam uma interface 
mecânica de slots padrões para se
conectar com o restante do sistema de
computador. 

TECNOLOGIA NOVA: 
Tenente Torres não estava

Familiarizada com os sistemas
bio-neurais quando foi promovida a

Chefe de Engenharia, mas rapidamente 
começou a apreciar suas vantagens. 
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O Que Sabemos sobre o Ano de 2257 ?

Estelar naquele ano e estava servindo a bordo
da espaçonave USS Farragut quando uma
criatura nuvem de dikironium matou 200
tripulantes em Tycho IV. Também nesta ano, de
acordo com o episódio "The Conscience of the
King", a Companhia de atores Karidian
começou a visitar as instalações da Federação
com apresentações de peças de William
Shakespeare.

Surpreendentemente, é praticamente tudo o
que sabemos sobre os eventos situados em
2257, além do que foi mostrado nos oito
episódios finais da primeira temporada da Série
Star Trek Discovery e dos mini-episódios “Short
Treks”. Mas podemos extrapolar muito sobre o
status atual dos futuros oficiais da USS
Enterprise sob o comando do futuro Cap. Kirk,
assim como o universo em que eles vivem,
justamente para ver o que podemos esperar da
segunda temporada de Discovery.

A segunda temporada de Star Trek Discovery
vem ai... Já no próximo mês, com isso, temos
um evento monumental: o retorno do Capitão
Christopher Pike e a tripulação da nave USS
Enterprise do primeiro piloto da série original,
"The Cage". Esta temporada, retomando o final
da temporada passada, será baseada no ano
2257. Isso a coloca três anos depois dos
acontecimentos de "The Cage" (2254), oito anos
antes do segundo piloto, "Where No Man Has
Gone Before" (2265) e nove anos antes da
primeira temporada da Série Original (2266).

Então vamos explorar um pouco do que
conhecemos sobre o ano de 2257, que até
então, era um período amplamente inexplorado
na história da franquia Star Trek, mas temos
algumas pistas no cânone que vamos nos guiar
por este artigo: De acordo com o episódio
"Obsession“ da Série Original - TOS, o tenente
James Kirk completou seu programa de
treinamento de oficiais da Academia da Frota

Por Mdaniel Landman
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O IMPÉRIO KLINGON

Durante o século 22, a fisiologia de muitos
klingons havia sido alterada pelo vírus dos
geneticamente Aumentados depois que
cientistas de Klingon tentaram melhorar suas
espécies usando o DNA de humanos
geneticamente criados da era das Guerras
Eugênicas. Como resultado desse vírus,
milhões de guerreiros Klingon perderam suas
cristas cranianas, dando-lhes uma aparência
humana. Klingons sem cume seriam a versão
dominante na década de 2260, como mostrado
na Série Original, embora os klingons de
aparência humana ainda não tenham chegado a
Série Discovery, onde apenas apareceram os
klingons com aparência diversificada dentro das
24 Grandes Casas originais.

Na verdade foram os grandes vitoriosos na
rápida guerra entre a Federação e o Império
Klingon com a possibilidade de unificação das
24 Grandes Casas, formando um império único
e por isso mais poderoso, com uma atuação
mais unificada na galáxia. Obviamente vai
trazer mais conflitos com a Federação, que está
mais fragilizada neste primeiro momento.

O IMPÉRIO ROMULANO

O primeiro contato entre a Terra e os
Romulanos ocorreu em 2152, seguido quatro
anos depois pela Guerra Terra-Romulana.
O contato naquela época estava limitado ao
áudio, com a aparência física dos

FEDERAÇÃO UNIDA DOS PLANETAS

A Federação foi fundada pela Terra, Vulcano,
Andoria e Tellar Prime em 2161, colocando a
segunda temporada da Série Discovery quatro
anos antes do centenário do evento. Se a série
durar mais quatro temporadas, poderíamos na
verdade, até testemunhar a comemoração desta
data. Entretanto, a data de lançamento da Frota
Estelar é desconhecida (a bíblia da Série
Enterprise indica que, em 2151, ela já existia há
pelo menos 20 anos). No entanto, Jonathan
Archer considerou aderir ao Serviço de Carga
Terrestre antes da formação da Frota Estelar,
considerando que ele se formou na faculdade
em 2134 e já estava na Frota Estelar em 2136,
isso parece estabelecer sua fundação por volta
de 2135. Assim, em 2257, a Frota Estelar já
estava em operação por aproximadamente 122
anos. Passou por maus bocados durante a
Guerra contra o Império Klingon, com planetas
invadidos e um número considerável de naves
destruídas.

Portanto tanto a Frota Estelar quando a
Federação estão em processo de recuperação
de seus ativos neste pós-guerra, tentando
recompor suas fronteiras e seus acordos
comerciais. Também é de se esperar um grande
mau estar diplomático com os Klingons e ainda
uma animosidade bélica atuante em futuros
encontros.



18USS VENTURE NCC 71854 

www.ussventure.eng.br

Grupo USS Venture desde 2002   

grupoussventure@gmail.com

Após a última dessas guerras, o Tratado de
Sírius proibiu os Kzinti de possuírem armas que
não sejam naves policiais. O escritor Jimmy
Diggs, persistentemente, pressionou para ver
uma história de ação sobre os Kzinti filmada,
primeiro na Nova Geração - TNG e depois para
as Séries Deep Space Nine, Voyager e
Enterprise, onde na quinta temporada planejada
de Enterprise, teria um episódio escrito por
Diggs intitulado "Kilkenny Cats". Como tal, é
concebível que os gatinhos espaciais possam
fazer um retorno em um episódio da Série
Discovery.

A UNIÃO CARDASSIANA

Pouco se sabe sobre o status dos cardassianos
durante o século 23, a não ser que o governo
tenha sido chamado de Primeira República
Cardassiana. O primeiro contato com a
Federação é sem data conhecida, mas a
tripulação de Archer encontrou um cadáver
Cardassiano a bordo de uma estação de
reparos automatizada em 2152. Os Organianos
mencionaram a espécie enquanto observavam
a tripulação de Archer dois anos depois.

A ALIANÇA FERENGI

Oficialmente, o primeiro contato com os Ferengi
não ocorreu até o século 24, no episódio “The
Last Outpost”, da Nova Geração TNG, então as
chances não favorecem a USS Discovery
encontrarem os pequenos comerciantes
orelhudos em 2257. Entretanto, quando temos
viagens espaciais e temporais envolvidas, nada
é impossível. Afinal, a Série Deep Space Nine
revelou que a suposta espaçonave que caiu em
Roswell, Novo México em 1947, continha
Quark, Rom e Nog. Enquanto na Série
Enterprise a nave já tinha sido abordada por
piratas Ferengis.

romulanos permanecendo um mistério até o
episódio "Balance of Terror" da Série Original.

Em 2257, quase um século se passou desde a
Batalha de Cheron em 2160, que encerrou a
guerra e culminou na criação da Zona Neutra
Romulana. Se os Romulanos aparecerem na
segunda temporada de Discovery, isso deve
acontecer furtivamente, sem que qualquer
cidadão da Federação veja seus rostos, para
manter a continuidade.

OS KZINTIS

Os felinóides Kzintis lutaram quatro guerras com
a humanidade no século 22, perdendo todas
elas, de acordo com o episódio da Série
Animada - TAS "The Slaver Weapon".

O Que Sabemos sobre o Ano de 2257 ?
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TENENTE SPOCK

Nascido em 2230, Spock tinha 27 anos em
2257. A essa altura, ele e Sarek pararam de
falar um com o outro devido à decisão de Spock
de frequentar a Academia da Frota Estelar, em
vez da Academia de Ciências Vulcano - uma
postura incomum para Sarek, considerando sua
esposa e filha adotiva eram ambas humanas.

Spock foi designado para a nave USS
Enterprise como oficial de ciências sob
comando de Christopher Pike. Em 2254, ele fez
parte de uma missão a Rigel VII, durante a qual
feriu a perna quando o grupo de desembarque
foi atacado por guerreiros Kalar. Nesse mesmo
ano participou da missão da nave em Talos IV.
Em 2257, ele permanece entre a tripulação da
USS Enterprise. Para a segunda temporada de
Discovery, ele será interpretado por Ethan Peck,
estará desaparecido e voltará com informações
preciosas sobre um mistério do anjo vermelho.

LEONARD MCCOY

Nascido em 2227, “Bones” tinha 30 anos em
2257. Enquanto estudava medicina na
Universidade do Mississippi em meados dos
anos 2240, ele se envolveu romanticamente
com Emony Dax. O médico McCoy liderou
um programa de inoculação em Dramia II

OS BORGS

Os Borgs parecem não ter conhecimento da
Terra e de seus aliados até o século 24, portanto
sua presença no espaço da Federação em 2257
parece improvável - embora não impossível.
Dada a natureza da tecnologia Borg, seu retorno
não pode ser descartado, particularmente após
os eventos de “Star Trek: First Contact” e do
episódio de Enterprise "Regeneration", quando
neste último, terminou com uma nave Borg em
queda transmitindo as coordenadas espaciais da
Terra para o Quadrante Delta.

JAMES T. KIRK

Nascido em 2233, James Kirk tinha 24 anos em
2257. Tendo sobrevivido à crise alimentar de
Tarsus IV em 2246, ele entrou na Academia da
Frota Estelar em 2252 aos 19 anos. Durante
seus anos de cadete, Kirk fez amizade com Gary
Mitchell, participou de uma missão de paz em
Axanar, estudou história com John Gill e sofreu
trotes do finlandês irlandês Finnegan. Em 2254,
Kirk serviu a bordo da nave USS Republic como
alferes junto com Ben Finney. Promovido a
tenente em 2255, ele visitou o planeta Neural e
fez amizade com um nativo, Tyree. Ele então
completou seu programa de treinamento de
oficiais e ocupou a estação de phaser a bordo
da nave USS Farragut. Em outras palavras, Kirk
é atualmente um oficial ativo da Frota em 2257 e
poderia facilmente aparecer na temporada.
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depois de 2257, e seu status naquele ano não
foi registrado - mas ele está ativo na Frota
Estelar e certamente poderia aparecer em
algum episódio.

NYOTA UHURA

Nascida em 2239, Uhura teria apenas 18 anos
em 2257. Quase nada se sabe sobre sua vida
antes de sua missão na nave USS Enterprise,
apesar de ela ter crescido nos Estados Unidos
da África, ter falado swahili e estabelecido um
recorde como corredora. De acordo com o filme
“Star Trek III: A Busca por Spock”, ela se juntou
à Frota Estelar em 2265, que é depois das
possíveis temporadas de Discovery, mas
indicando que ela teria uma carreira diferente
em 2257 como civil.

NAVEGADOR AREX

Arex, um Edosian com três braços, três pernas
e um rosto parecido com um camelo. Nada foi
mencionado na tela sobre seus dias pré-
Enterprise, mas um boletim de 1973 escrito por
Gene Roddenberry e D.C. Fontana afirmou que
Arex era um oficial veterano e instrutor de
navegação de Chekov na Academia da Frota
Estelar. Isso faz de Arex um personagem viável
para revisitar e alguém que poderia estar

em 2251, mas muitos morreram de uma praga
após sua partida, e os sobreviventes culparam
suas ações pela praga. Dois anos depois, ele
desenvolveu um procedimento cirúrgico
envolvendo o enxerto de tecido cerebral
humanoide no córtex cerebral.

Em algum momento, McCoy e sua esposa se
divorciaram, limitando a quantidade de tempo
que ele poderia passar com sua filha Joanna. O
ano de seu divórcio é desconhecido,
provavelmente entorno de 2255, esta separação
o inspirou a se juntar à Frota Estelar, onde
estaria em 2257 ainda em treinamento na
Academia de Frota para assumir um posto de
oficial médico.

MONTGOMERY SCOTT

O engenheiro escocês, nascido em 2222, juntou-
se à Frota Estelar em 2241 e tinha 35 anos em
2257. Ao longo de sua carreira, Scotty trabalhou
em onze naves (cruzadores, cargueiros e naves
estelares) e como consultor de engenharia da
linha de carga entre Deneva e o periférico.
cinturão de asteroides. Ele também escreveu
vários manuais técnicos e redigiu o Regulamento
da Frota Estelar 42/15, "Variações de Pressão
no Armazenamento de Tanques de IRC". Não
está claro se esses eventos ocorreram antes ou

O Que Sabemos sobre o Ano de 2257 ?
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em seus primeiros cinco anos de missão, de
2245 a 2250, depois se aposentou e foi
promovido a Comodoro. Durante a era da Série
USS Discovery, April trabalhava como
embaixador geral da Federação, viajando com
sua esposa Sarah. Existe uma grande
possibilidade de aparecer em algum episódio de
Discovery. Lembrando que nos contos das
revistas da IDW, ele era secretamente um
agente da Seção 31.

SIMBIONTE DAX

O Trill conhecido como Dax nasceu em 2018,
fazendo o simbionte ter 239 anos de idade
durante o período atual de Discovery. Tendo
como base 2257, Dax estaria habitado em seu
terceiro ou quarto hospedeiro, Emony ou Audrid.
Considerando que Emony Dax namorou McCoy
na década de 2240, quando jovem, ela parece
ser a anfitriã mais provável em 2257, embora
isso tragicamente indicasse que tanto ela como
Audrid Dax morreram jovens. Existe a
possibilidade de aparecer, mas seria num
contexto fora da Frota Estelar.

GUINAN

Embora a idade de Guinan nunca tenha sido
estabelecida, ela já era uma adulta no século 19
(segundo o episódio "Time's Arrow“ de TNG), e
teria centenas de anos de idade em 2257. É
desconhecido seu paradeiro na década de
2250, se ela estava vivendo no mundo natal El-
Aurian na época, ou viajando pela galáxia.
Mas não há motivos para ela não
aparecer na Série Discovery.

servindo na Frota Estelar. Os edosianos foram
mencionados em vários episódios de Deep
Space Nine e Enterprise, então eles já foram
canonizados.

CHRISTOPHER PIKE

O nativo de Mojave serviu como capitão da nave
USS Enterprise de 2251-2262, portanto, estando
em seu sexto ano no comando da nave em
2257. Se matriculou na Frota Estelar em 2223,
foi formado como oficial em 2227, e serviu a
bordo de várias nave, incluindo a USS Olimpo, a
USS Aldrin e a USS Yorktown. Sua carreira foi
marcada pelo encontro com os talosianos em
2254, sendo capturado por estes alienígenas
para ser um espécime da raça humana na
coleção das criaturas, que tinham o poder de
alterar a matéria. O Cap. Pike vai se juntar ao
elenco da Série USS Discovery para a segunda
temporada, sendo interpretado por Anson Mount.

ROBERT APRIL

O primeiro capitão da nave USS Enterprise,
introduzido no episódio animado "The Counter-
Clock Incident", nasceu em 2195 e atingiu seus
62 anos de idade em 2257. Depois de
supervisionar a construção da espaçonave
durante a década de 2240, comandou a nave
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StarCon 2019 – Os Mundos de Doug Jones

A StarCon 2019 confirma a participação do
Brasil no circuito de convenções internacionais .

Os ingressos para a StarCon 2019 já estão à
venda no site starcon.novafrotabr.com/, onde
existem várias categorias de valor para seu
ingresso. Você poderá adquirir também foto e
autógrafo com o Doug Jones. Nesta edição,
será possível disponibilizar o autógrafo, na
própria foto, que você obtiver com o ator.

A StarCon acontecerá em 2 de fevereiro de
2019, no Teatro Eva Wilma, em São Paulo.

Apenas, seis meses, após a magnífica
Convenção, que trouxe o René Auberjonois (o
Odo, de Deep Space Nine) ao Brasil, a
NovaFrota retorna, em 2019, com a StarCon –
os Mundos de Doug Jones.

A NovaFrota, agora, traz o ator Doug Jones, o
Saru, de Star Trek Discovery. É a primeira vez
que ator de uma série Star Trek, em plena
produção, virá ao Brasil!

Doug Jones não é apenas o comandante Saru, é
um dos atores mais versáteis das produções de
ficção científica e de fantasia. Ator - protagonista
de filme com 13 indicações ao Oscar -
representou personagens fascinantes, em filmes
incríveis, tais como: em A Forma da Água, em O
Surfista Prateado, em Abe Sapien (Hell Boy), em
O Homem Pálido, e, o próprio Fauno, em O
Labirinto do Fauno.

Além do Painel do Doug Jones, A StarCon terá
uma vasta programação com show da banda
PAD; painel sobre a dublagem da série clássica,
com Roosevelt Garcia; discussão sobre a rede
micelial, com Salvador Nogueira; além de jogos
interativos, no palco, e concurso de Cosplay, na
vasta área externa: outra novidade da StarCon
2019!

Por Ten. Israel Alberto Fick 
Sócio da NovaFrota

Imagens Retiradas dos Sites Oficias do Evento
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por Jeff Alfonsin

INSTALAÇÃO
Detalhe importante a ser observado: Este aplicativo não é um aplicativo como os outros em que
aparece um ícone na sua tela para ser clicado! Ele é um WIDGETS! Ou seja: uma ferramenta para ser
colocada na sua área de trabalho e que você precisa definir como que deseja que ele apareça.

Este App você encontra no Google Play facilmente e é de propriedade da Mike Lloyd que possui 
outros aplicativos também voltados para Star Trek muito legais! Vale a pena dar uma procurada!

Depois de você achar o App e instalar no seu telefone, seu acionamento se dará da seguinte forma:
-De preferência a abrir uma nova Área de Trabalho no seu telefone, ou escolha uma área menos ocupada 
como uma meia tela para que a visualização do relógio seja mais confortável (eu prefiro usar ele em meia 
tela);
-Deixem o dedo em cima de uma área livre da tela e nas opções que aparecem, escolha WIDGETS;
-Dentre várias aplicações que seu telefone já possui, vocês irão encontrar uma com o nome STARFLEET 
MLCARS Clock 1x1;
-Toque e segure nesta escolha posicionando na sua tela do telefone onde prefere que apareça o WidGet;
- Vocês poderão depois ajustar o tamanho que desejam que o relógio apareça em sua tela podendo ocupar 
desde um pequeno espaço na tela, quanto toda a área tornando o efeito visual ainda mais bonito.
-Pronto! O seu relógio LCARS está instalado e funcionando!

AppTrek

AppTrek - Aplicativos Star Trek

Starfleet LCARS Clock

Que tal deixar a área de trabalho do seu telefone com um belíssimo relógio 
em formato LCARS mostrando, além da hora, outras informações 

interessantes deixando seu telefone ainda mais dentro de Star Trek!
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RECURSOS
Para configurar as características visuais deste App, basta tocar no relógio uma vez e você poderá:

- Ajustar a qualquer tamanho de tela (portátil ou tablet)

- Alternar o status da bateria, exibir o status da bateria em porcentagens, exibir 
a temperatura da bateria (celsius / fahrenheit)

- Monitorar seu status de carregamento / conexão (USB, sem fio ou AC)

- Alterne a medição do ETA até que sua bateria seja descarregada ou carregada

- Alternar o tempo do relógio entre 12 HRS / 24 HRS

- Alternar animação (desabilitar para economizar bateria)

- Alternar o tema de fundo do MLCARS

- Alternar entre relógio digital ou analógico

- Cores de fonte ajustáveis ou o nível de opacidade

por Jeff Alfonsin

AppTrek

AppTrek
Aplicativos Star Trek

DESINSTAÇÃO
Nenhum mistério! Basta ir na tela de configuração dos aplicativos no seu 
telefone, achar o STARFLEET MLCARS CLOCK WIDGET na relação e desinstalá-lo. 

Os Widgets que estavam na sua área de trabalho do telefone irão sumir.

TELAS DE 
CONFIGURAÇÃO
Bastante simples de configurar,
existe apenas uma tela onde as
opções, apesar de estarem em
inglês, são bastante simples e
intuitivas.

Quando vocês alterarem alguma
das opções, retornando ao
aplicativo, o Widget configurado
sofrerá imediatamente a alteração
que foi feita nas configurações.
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E por ai vai...missões na USS Venture...

Missão da Data Estelar 2018.11.25
LIMPEZA DE AMBIENTE PARA NOVAS INSTALAÇÕES
A Frota Estelar incumbiu ao grupo Venture realizar a limpeza de uma área em um dos planetóides classe M para

novas instalações estratégicas de defesa de perímetro de uma das regiões mais afastadas nos limites territoriais da
Federação.

A USS Adventure partiu com sua tripulação sabendo que neste planetóide havia uma antiga instalação de um grupo
de exploração que realizou estudos geológicos e também de alcance dos sensores de telemetria.

Utilizando um equipamento de emissão sísmica que a Federação recuperou em missões anteriores, a USS Adventure
criou uma onda de choque que pode desmantelar as antigas instalações.

A partir disso, coube a equipe utilizar os recursos da nave auxiliar utilitária Work Bee para carregar os destroços para
um equipamento de reciclagem de resíduos deixando o ambiente livre para as novas instalações da Federação.

Por Jeff Alfonsin
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Missão da Data Estelar 2018.10.21

EBULIÇÃO SISMICA E RESGATE DE CIENTÍSTAS ANDORIANOS
Com informações diretas da Inteligência da Frota Estelar, descobriu-se que os inimigos Romulanos

desenvolveram uma arma capaz de provocar grandes destruições a nível Planetário causando o caos aos
planetas federados.

Graças a cientistas Andorianos, pode-se descobrir como desativar e desabilitar permanentemente a força
destrutiva de tal arma.

Infelizmente chegamos tarde em uma das regiões onde os Romulanos testaram a arma, e por isso, precisamos
desativar todo o sistema de armas, bem como resgatar colonos andorianos que moravam nesta estação de
pesquisa.

Por Jeff Alfonsin
E por ai vai...missões na USS Venture...
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Woow....Star Trek em Dobra Máxima!
Por Jeff Alfonsin

Aaron Baiers, que trouxe McMahan para o
projeto, será o co-produtor executivo.

"Mike conquistou nossos corações com sua
primeira frase: 'Eu quero fazer um show sobre
as pessoas que colocam o cartucho amarelo no
replicador de alimentos para que uma banana
possa sair do outro lado", disse o produtor
executivo Alex Kurtzman.

Star Trek: Lower Decks, além de ser a
primeira série animada da CBS All Access,
representa a mais recente expansão da franquia
Star Trek na CBS All Access, também
atualmente em casa nos EUA para Star Trek:
Discovery, retornando com a segunda
temporada em 17 de janeiro de 2019, e Star
Trek: Short Treks, uma série de quatro histórias
curtas ligadas ao Discovery e ao universo de
Star Trek .

Sir Patrick Stewart irá reprisar seu papel icônico
como capitão Jean-Luc Picard em uma nova
série de Star Trek para o CBS All Access.
Stewart fez o anúncio na convenção Star Trek
deste ano em Las Vegas.

Em junho, a CBS assinou um contrato de
cinco anos com o showrunner de Star Trek:
Discovery, Alex Kurtzman, para supervisionar
todos os esforços da rede com a franquia.

O acordo incluiu vários shows em
desenvolvimento, incluindo uma série da
Starfleet Academy, uma série baseada em
Wrath of Khan , uma série limitada e uma
série animada.

A CBS All Access deixou os fãs malucos com
o anúncio de que existia um compromisso de
duas temporadas com “Star Trek: Lower
Decks”, uma comédia de animação do
ganhador do Emmy Mike McMahan.

A animação que será produzida pela CBS
Eye Animation Productions (novo braço de
animação da CBS Television Studios), pela
Secret Hideout e pela Roddenberry
Entertainment, terá uma tripulação que servirá
em uma nave da Frota Estelar menos
importante e conhecida.

Alex Kurtzman e Heather Kadin do “Secret
Hideout” e Rod Roddenberry, Trevor Roth e
Katie Krentz da Roddenberry Entertainment
serão produtores executivos ao lado de
McMahan, que é mais conhecido por Rick e
Morty e escreveu o próximo mini-episódio de
Star Trek, dirigido por Harry Mudd.
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Woow....Star Trek em Dobra Máxima!

Sobre os recentes comentários sobre uma
série referente à Khan fontes dizem que
Nicholas Meyer, um dos atuais escritores da
Discovery e diretor de 1982, Star Trek II: A Ira
de Khan, está trabalhando para trazer uma série
limitada para a telinha, que documentará as
consequências de Kirk ter deixado Khan
Noonien Singh em Ceti Alpha V durante o
episódio original da série "Space Seed", como
ele e seus seguidores tentam sobreviver muito
antes de serem descobertos pelo USS Reliant,
onde o resto da história começou no filme.

Até agora, nenhum outro detalhe surgiu sobre a
série, mas este projeto está entre uma série de
outros, que a CBS está procurando desenvolver
ao lado do Discovery nos próximos anos.

O falecido Ricardo Montalbán interpretou Khan
originalmente, mas Benedict Cumberbatch
tentou criar o personagem em Star Trek Into
Darkness, de 2013. Parece incrivelmente
improvável que Cumberbatch retornará ao papel
neste momento, então parece que vamos ver
um novo Khan.

É pouco ????

VIDA LONGA E PRÓSPERA A STAR TREK!!!!

A nova série, que não é um reboot de Star
Trek: Next Generation, contará a história do
próximo capítulo da vida de Picard. Ele será
guiado pelo co-criador/produtor executivo de
Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman, que foi
indicado para supervisionar o desenvolvimento
do novo conteúdo de Star Trek sob um novo
grande acordo com a CBS TV Studios.

Em declaração, Sr Patrick comentou:
“Durante estes últimos anos, tem sido

humilhante ouvir muitas histórias sobre como
The Next Generation trouxe conforto às
pessoas, as viu durante períodos difíceis em
suas vidas ou como o exemplo de Jean-Luc
inspirou muitos a seguir seus passos, buscando
a ciência, exploração e liderança”, continuou
Stewart. “Sinto que estou pronto para voltar a
ele pela mesma razão - pesquisar e
experimentar que luz reconfortante e
reformadora ele pode brilhar nesses tempos
muitas vezes muito sombrios. Estou ansioso
para trabalhar com a nossa brilhante equipe
criativa, enquanto nos esforçamos para trazer
uma história nova, inesperada e pertinente à
vida mais uma vez.”

Ainda sem data para estrear, os fãs de Star
Trek, especialmente os que tinham maior
preferência pela “Nova Geração (The Next
Generation)” estão em polvorosa!




