São Paulo, 31 de dezembro de 2007

GRUPO AVANÇADO DE NATAL

FFESP proporciona ‘Natal Feliz’ para
46 crianças e adolescentes carentes
O projeto ‘Natal Feliz FFESP 2007’ contou com voluntários do Fã-Clube FFESP
e mais uma doação de 110 kg de alimentos não perecíveis
No dia 2 de dezembro, o grupo avançado da FFESP compareceu à MAESP
– Movimento de Assistência aos Encarcerados do Estado de São Paulo
para cumprir mais uma missão de cunho social.
O “espírito trekker” sempre esteve presente nos corações de todos os
fãs que integram o fã-clube de Jornada nas Estrelas FFESP e, nessa época
de festas, não poderia deixar de cumprir sua missão de levar vida e esperança aos que mais necessitam.
Assim, a FFESP – Federação
da Frota Estelar de São Paulo realizou a missão avançada “PROJETO
NATAL FELIZ F.F.E.S.P. 2007” idealizada pela Seção Especial de Função Social da FFESP, pelo comodoro
Samir Semer Fabiano.
O objetivo dessa nobre missão
é de proporcionar alegria e dar esperança aos jovens e crianças beneficiadas, que crescerão com o exemplo
de que podemos evoluir, nos desenvolver positivamente e tornar o mundo um lugar cada vez melhor.
“O projeto NATAL FELIZ
F.F.E.S.P. 2007 é um Projeto de Ação
Social que tem por objetivo principal
levar um Dia de Natal Solidário a uma
Instituição Social. A FFESP, segundo
a filosofia de Jornada Nas Estrelas,
oferece sua contribuição à construção de um mundo melhor, onde não
exista mais fome, doenças e guerras,
onde os seres humanos possam viver com dignidade, respeito ao próximo e, através da ciência, explorar
o espaço a procura de novos mundos, novas civilizações indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve”. Explicou Wilton Men-

Grupo Avançado FFESP na MAESP - dia 02 de dezembro

Presentes de Natal das crianças enviados pelos padrinhos
donça, líder da FFESP!
A entidade beneficiada MAESP,
que é uma instituição particular sem fins
lucrativos, é responsável por abrigar e
cuidar da educação, formação, assistência e preservação do bem estar geral de
26 crianças e 20 adolescentes, filhos de
encarcerados, que são vítimas de violência doméstica.

A FFESP realizou este trabalho
com a ajuda de 46 voluntários – membros e amigos do fã-clube – os quais se
tornaram padrinhos das crianças e adolescentes levando, não só o Espírito
Trekker, mas também o Espírito de Natal. Além de presentes dos padrinhos, os
jovens receberam uma doação de 110 kg
de alimentos não perecíveis.

