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No dia 30 de setembro de 2016, a equipe editorial da Metáfrase, à época formada
por Adriana Sobota e Mônica Reis, lançava o primeiro número da nova revista da
Abrates. Reinaugurava-se aí um periódico da associação, pois em outros tempos
havia a Revista da Abrates, que trazia notícias e matérias interessantes. A partir
do terceiro número da Abrates houve uma mudança na equipe editorial, Carolina
Caires Coelho e eu fomos convidados para assumir os rumos da Metáfrase, e desde
então estamos à frente do periódico, conciliando nossas carreiras e a organização
de artigos, matérias, entrevistas de interesse de tradutores, intérpretes, iniciantes e
outros profissionais que transitam entre as palavras.
Não é uma tarefa fácil, pois praticamente tudo na edição da Metáfrase é voluntário:
as contribuições que conseguimos com profissionais gabaritados, nossa equipe
fixa de colunistas, as matérias de capa, tudo pensado com cuidado, pois sabemos
que nossos leitores, em geral tradutores e intérpretes em diversos momentos da
carreira, são muito exigentes. E a tônica sempre é a diversidade.

Diretoria
William Cassemiro – Presidente
Renato Beninatto – Vice-presidente
Paula Ianelli – Primeira Secretária
Val Ivonica – Segunda Secretária
Ricardo Souza – Primeiro Tesoureiro
Manuela Sampaio – Segunda Tesoureira

Equipe Metáfrase
Petê Rissatti – Editor-chefe
Carolina Caires Coelho – Editora adjunta
Camila Fernandes – Revisora
Dener Costa – Designer e diagramador

A revista digital Metáfrase é publicada seis vezes ao ano
em formato digital (PDF) pela Associação Brasileira de
Tradutores e Intépretes (Abrates).
Somos a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e
Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada
por tradutores/intérpretes voluntários, fundada no Rio de
Janeiro, nos anos de 1970. Promovemos cursos, eventos
e fomentamos a troca de conhecimento e contatos entre
colegas e/ou instituições e agências. Através da ponte que
estabelecemos flui o conhecimento e é feito o networking,
mudando carreiras e vidas. Cada vez mais presente e
atuante, a Abrates oferece vários benefícios para os
associados. Veja mais aqui no site e associe-se!
As informações dos artigos constantes da Metáfrase
são de inteira responsabilidade de seus autores, salvo
disposto em contrário. Em caso de dúvidas, sugestões,
críticas ou reclamações, envie um e-mail para
revista@abrates.com.br
Entre em contato com a Abrates pelo e-mail
secretaria@abrates.com.br
Para números anteriores da Metáfrase, acesse:
www.abrates.com.br/revista-metafrase

Esta publicação está licenciada sob a Licença Internacional Creative Commons
de Atribuição – Não Comercial – Sem Derivações 4.0.
Para visualizar uma cópia dessa licença, acesse:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR

Diversidade de assuntos, colaboradores e notícias. E para manter essa diversidade,
contamos não apenas com amigos e conhecidos, pessoas que são próximas, mas
também com leitores que sugerem pautas, com empresas que são parceiras da
Abrates e aparecem como anunciantes na Metáfrase e com a diretoria da associação
que nos auxilia. Sem essa ajuda, não teríamos conseguido perfazer esse primeiro
ano com um conteúdo tão relevante para o setor. Uma revista que, por decisão da
associação desde seu primeiro número, não seria restrita apenas a seus associados,
mas a toda a classe tradutória e interessados pelo mundo encantador da tradução.
As capas dos seis números que ilustraram a Metáfrase dão uma boa amostra de
como seguimos o caminho da diversidade: desde Paulo Rónai, um dos fundadores
da Abrates, passando pelo Programa de Mentoria, as dicas para começar bem 2017,
tradução de quadrinhos, enterpretainment e VIII Congresso e, para fechar o primeiro
ciclo, dublagem de videogames. Além disso, também trouxemos aos leitores dicas
de saúde, finanças, tecnologia e leituras que valem a pena. Também convidamos
tradutores para contar um pouco de sua história na seção Abrates convida. A
Metáfrase mudou um pouco a cada número, a cada contribuição e observação dos
leitores, a cada ideia que surgiu durante a nossa caminhada. De certa forma, toda
revista é uma obra aberta, e nossa tentativa é melhorar essa obra a cada bimestre,
trazendo para nossos leitores e associados conteúdo diversificado e de qualidade.
Nesta comemoração de um ano da Metáfrase, tenho apenas a agradecer a confiança
da associação e o carinho de todos que participaram. Agradeço também a William
Cassemiro, presidente da Abrates, pela confiança depositada na equipe editorial.
Também preciso agradecer a Carolina Caires Coelho, que junto comigo luta para
que a cada dois meses possamos levar aos leitores páginas cheias de informações
úteis e pertinentes. Sem a força da Carol e seu empenho, essa revista não seria o
que ela é.
Um abraço e até a próxima edição.
Petê Rissatti
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Colaboradores desta edição
Carolina Caires Coelho é tradutora e revisora, e na maior parte das vezes, chama o que faz de diversão remunerada. No universo dos livros,
também faz leitura crítica, lê a trabalho, mas não deixa de ser um prazer. Pensou que seria arquiteta, mas não levava jeito. Consertou o engano
a tempo e decidiu que os livros, companheiros de sempre, eram de fato o seu clube, do qual se tornou sócia (vitalícia) em 2001, ao iniciar o
curso de Tradução e Interpretação da Unibero. Fez seu primeiro trabalho para uma editora em 2002 e nunca mais parou. Nem quer. De lá para cá,
viveu muitas emoções em muitas histórias diferentes. Nas horas vagas, corre para os livros que separa para ler por lazer. Atualmente, dedica-se
ainda a conhecer todo o processo do livro, do contato com o autor à chegada à livraria (e além), no MBA em Book Publishing que cursa na Casa
Educação. É editora-adjunta da Metáfrase.
Cristiane Tribst é engenheira que virou tradutora técnica há mais de 20 anos. Casada, mãe das gêmeas Estela e Geórgia, tenta conciliar a vida
de tradutora em home office, a constante falta de tempo, com a luta para vencer a preguiça e o sedentarismo. Meio nerd, extremamente curiosa,
adora pesquisar, ler e mexer com tecnologia, além de não recusar uma boa série de televisão. E-mail: cristiane.tribst@gmail.com

Felipe Cichini Simões é intérprete e tradutor profissional com mais de 10 anos de experiência em tradução escrita, localização de aplicativos
e interpretação de conferências e eventos ao vivo, sommelier de cerveja e gestor bem-sucedido das finanças pessoais há mais de 4 anos. Site:
http://mantrad.com.br

Karla Lima foi publicitária por 16 anos em agências de São Paulo e Lisboa. Formou-se em jornalismo, trabalha como tradutora, ghost writer e
preparadora de texto. Lê em média 80 livros por ano e tem cinco publicados.

Liane Lazoski foi presidente da ABRATES por 4 anos (2012 – 2016), Secretária Geral e hoje Presidente do SINTRA, e é tradutora
certificada pela ATA e pela ABRATES, com curso de extensão da PUC-Rio e atuação no mercado há 36 anos. Foi fundadora e diretora da
LAZOSKI, BENINATTO & ASSOCIADOS, uma das dez maiores empresas de tradução dos anos 80 e 90, com sede no Brasil e na Argentina. Em
sua carreira teve o privilégio de traduzir textos teatrais de sucesso. Continua ativa no mercado de traduções.

Lídio Rodrigues é tradutor nos pares inglês – português com mais de 10 anos de experiência. Especializou-se em textos de diversas áreas
técnicas, tais como petróleo e gás, engenharia, siderurgia, geologia e mineração. Já atuou também no recrutamento, seleção e treinamento de
estagiários de tradução. Entre outras atividades, atualmente é coordenador do Programa de Mentoria da Abrates.

RAFA LOMBARDINO é tradutora e jornalista brasileira. Vive na Califórnia desde 2002. É a autora de Tools and Technology in Translation - The
Profile of Beginning Language Professionals in the Digital Age, baseado na aula que ministra no curso de extensão da Universidade da Califórnia
em San Diego. Atua como curadora de conteúdo no blog eWordNews, dirige a rede de tradutores Word Awareness e coordena o projeto
Contemporary Brazilian Short Stories, que promove a literatura brasileira no mundo.

Ricardo Souza é tradutor profissional desde 2000, professor de cursos de tradução da Brasillis e da PUC-RJ e membro da diretoria da ABRATES
(Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes). Atualmente se dedica a estudar a evolução das tecnologias de tradução e suas implicações
para os tradutores e para as Humanidades Digitais.

Sidney Barros Junior é tradutor técnico (desde 1999) e intérprete de acompanhamento (desde 2012) especializado em ferrovias, engenharias
(mecânica e elétrica), TI, Internet, entre outras áreas. Atua como mentor no Projeto de Mentoria da ABRATES, além de manter o grupo Tecnologia
e Tradução no Facebook e o site sbj.trd.br.

William Cassemiro é graduado em Eletrônica e em Letras (Inglês/Português), pela FFLCH-USP. Atua como tradutor profissional desde 2007,
em especial de manuais técnicos e operacionais. É presidente da Associação Brasileira de Tradutores (ABRATES) e voting member da American
Translators Association (ATA). Entre seus temas de interesse estão a integração entre a Tradução Automática e o Tradutor Profissional. Palestra
sobre o uso de tecnologias de auxílio à tradução, a utilização de machine translation por tradutores profissionais e também sobre a organização
da rotina de trabalho do tradutor.
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Drops Abrates
Drops Abrates é a seção da Metáfrase que traz notícias sobre a Abrates e seus associados. É também uma
seção aberta, ou seja, se você que nos lê tiver alguma notícia de sua cidade, estado ou região relacionada
à tradução e quiser contribuir com a gente, mande um e-mail para revista@abrates.com.br.

Novo conselho da FIT
Em 2 de agosto passado aconteceram
em Brisbane, Austrália, durante o
XXI Congresso Mundial da FIT
(Fédération Internationale des
Traducteurs), entidade que reúne
as associações de tradutores,
intépretes e terminólogos de todo
o mundo, eleições para seu novo
conselho. Uma novidade é que a
atual gestão terá mais participantes
latino-americanas, vindas do Panamá,
Cuba e Argentina. Segue a composição
do novo conselho:
Kevin Quirk, presidente, NFF, Noruega
Reina de Bettendorf, vice-presidente, APTI,
Panamá
Alan Melby, vice-presidente, ATA, Estados
Unidos
Alison Rodríguez, vice-presidente, AUSIT,
Austrália
Réal Paquette, secretário-Geral, OTTIAQ, Canadá
Sandra Bertolini, tesoureira, AITI, Italia

Os outros membros do novo conselho são:
Olga Egorova, UTR, Rússia
Reiner Heard, ATICOM, Alemanha
Iwan Davies, ITI, Reino Unido
Ping Yang, TAC, China
Eleanor Cornelius, SATI, África do Sul
Alexandra Jantscher-Karlhuber, Universitas, Áustria
Pia Von Essen, FATI, Finlândia
Dr Kwak, China
Marta Morros Serret, APTIC, Catalunha

Para o cargo de FIT Latam Liaison foi designada Alejandra
Jorge, da AATI, associação parceira da Abrates.
Outra novidade foi a escolha da sede do próximo
Congresso Mundial da FIT: Varadero, Cuba. É a primeira
vez que a América Latina sediará um congresso da
federação.
A Abrates, filiada da FIT e da FITLatam, parabeniza a
todos os eleitos!

Poliglotar – Conferência
Poliglota de Fortaleza
Uma das grandes reclamações de
muitos tradutores e intérpretes é que
não há eventos em sua região, pois
em geral eles se concentram nas
regiões Sudeste e Sul. Porém, algumas
iniciativas devem ser divulgadas, pois
são grandes oportunidades de sanar
esse problema de nosso país continental. Um
desses eventos é o Poliglotar, que já está em sua segunda
edição e será realizado logo mais, nos dias 21 e 22 de
outubro de 2017. O evento pode ser acompanhado tanto
presencialmente como on-line, este último por uma taxa de
apenas R$19,90. A Abrates é uma das patrocinadoras da
iniciativa, e sabemos que ela será um sucesso.
Para mais informações, acesse o site
http://poliglotar.com.

PROFT 2017
E por falar em eventos, o 6º
Simpósio Profissão Tradutor
(PROFT) acontecerá nos dias 3 e
4 de novembro de 2017, em São
Paulo. E uma das novidades é que a
participação dará direito à pontuação
máxima do ATA Continuing Education
Program (10 pontos), uma exigência da Associação
Americana de Tradutores a seus associados certificados.
Para mais informações, visite o site http://proft.com.br.

Profissão nas telass
Muitas profissões sempre são
representadas em filmes e seriados,
como policiais, advogados e outros.
Já outras profissões são menos
frequentes, como tradutores e
intérpretes. São mesmo? O blog All
Things Linguistic divulgou uma lista
grande de filmes, documentários e
programas televisivos que têm como
tema ou ao menos a presença de tradutores,
intérpretes e linguistas. Inclusive há uma seção
inteira da lista de filmes e documentários que retratam a
realidade daqueles que têm problemas de fala, surdez
e se utilizam de línguas de sinais. Vale a pena conferir!
Clique aqui para visitar o blog.
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Papo de iniciante

THE ROAD NOT TAKEN –
ou, a minha verdade, a
sua verdade e a verdade
verdadeira
Por Lídio Rodrigues

O
6

trecho em inglês acima é uma referência

nossas vidas. Nesse texto, The road not taken refere-

ao título de um dos poemas mais famosos

se às opções quando o assunto é tradução.

de Robert Frost, que você pode conferir

Depois de alguns anos de prática e incontáveis

em inglês ao final deste artigo. Nele, o poeta trata

dilemas, descobri que a tradução é uma carreira

do dilema de, por um lado, sermos afortunados por

que exerce fascínio sobre muitos. Não é difícil

termos livre arbítrio e, por outro, sermos obrigados a

encontrar alguém que diz “adoraria fazer o que você

fazer escolhas e enfrentar a inevitabilidade de suas

faz, acordar de manhã para trabalhar sem sair de

consequências. Dilema universal, pois afeta a todos

casa, traduzir o dia inteiro, que maravilha…” Apesar

e a cada um de nós em incontáveis momentos de

de essa visão romantizada sobre a rotina do tradutor
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também ser profundamente simplista e equivocada,

deixou de existir: apenas ficou latente, como uma

o fascínio permanece bem real. Porém, vocês sabem

vontade que poderia jamais ter se realizado.

o que é necessário para chegar ao ponto de dizer

Uma das coisas mais ricas e mais belas

“sou tradutor profissional”? Não? Lamento informar

dessa profissão é justamente a trajetória de seus

que eu também não. E explico o motivo.

profissionais: vale destacar que não há trajetória

Não faz muito tempo que se usava o aterrorizador

única e não há ponto de partida certo ou errado

argumento de que, para termos uma carreira de

quando se trata de origem. Se, aos olhos de um

prestígio e chance de bons salários, era preciso

leigo, as faculdades de Letras parecem ser um

investir no trio Medicina/Direito/Engenharia, ou

celeiro óbvio de tradutores, a realidade mostra que

prestar concurso público ¬– e o cargo nem importaria

um bom tradutor floresce praticamente em qualquer

tanto. (Soa familiar? É porque ainda há muitos

terreno. É possível iniciar na profissão em qualquer

que acreditam nisso.) Nesse contexto, a tradução

idade e, o melhor, não há data de aposentadoria.

raramente seria a primeira opção de carreira de um

De fato, a qualidade pode aumentar ao longo

jovem. Felizmente isso vem mudando, em grande

dos anos, o tempo está ao nosso favor. Não há

parte devido ao mundo globalizado em que vivemos,

limites quando o assunto é fonte de aprendizado:

que confere maior visibilidade ao tradutor e ao seu

materiais de leitura, viagens, experiências de vida,

trabalho, bem como devido ao aumento da oferta de

graduações e outros cursos, empregos anteriores,

cursos de especialização e de graduação.

toda e qualquer fonte pode servir em algum ponto

Aos 18 anos eu era mais um a escolher a carreira

de sua carreira. Quando digo não saber o que é

de Engenharia (Química). Depois de algum tempo,

preciso para ser tradutor profissional, é porque

comecei a cursar também Letras. A Engenharia

parece não haver uma fórmula exata a ser seguida:

Química foi um caminho abandonado depois de

todos os caminhos levam à tradução – talvez seja

quatro anos de faculdade, já o curso de Letras foi

essa uma das atividades mais antigas da nossa

levado até o fim. Escolhi Engenharia porque gostava

espécie e, ao mesmo tempo, a mais conectada com

da área (ou achava que gostava, hoje sei que o meu

o que há de mais novo e avançado na evolução

gosto mesmo é por ciências exatas, mas o gosto

humana. Pois desde que houve alguma forma de

somente não me daria o que precisava para me tornar

comunicação, nos tempos mais imemoriais, houve

um engenheiro), mas também por influência externa.

também necessidade de tradução. E sempre que

Escolhi Letras porque também gosto de literatura e

há um avanço tecnológico, lá está a tradução para

de ciências humanas em geral. A tradução era algo

nos ajudar a transpor obstáculos. Ela está em quase

com o qual eu flertava desde os tempos de faculdade

todos os aspectos que envolve a nossa existência.

e, embora tenha seguido a carreira do magistério

O tradutor surge da necessidade de ser uma ponte.

por muitos anos, o gosto, a curiosidade e – por que

Um facho de luz. Uma mão e uma voz que ampara.

não dizer? – aquela “coceirinha” pela carreira nunca

Ele surge de suas vivências: o tradutor é o resultado
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de tudo que o cerca, é também resultado de sua
curiosidade insaciável (o tradutor é, em maior ou
menor grau, um curioso). Isso o torna uma versão
simplificada de uma enciclopédia, pois, por força

The Road Not Taken
Robert tFrost
Two roads diverged in a yellow wood,

de sua atividade, é obrigado a saber um pouco

And sorry I could not travel both

de muitos assuntos. Conclui-se daí que uma das

And be one traveler, long I stood

características mais marcantes pode ser resumida

And looked down one as far as I could

em uma só palavra: diversificação, não somente de

To where it bent in the undergrowth;

origens, mas também de campos de atuação. Por
falar em diversificação, a colega Rafa Lombardino
aborda com propriedade a questão dos campos de
atuação em seu artigo na página 13.
Por tudo isso, a sua trajetória de vida, os

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

caminhos que você escolheu percorrer, bem como
as decisões de carreira que você tomou, jamais
serão consideradas um impedimento para que
você se torne tradutor um dia. Muito pelo contrário,
não há “road not taken”, não há opções de carreira

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

que inviabilizem seu futuro na tradução. Há infinitas
possibilidades, o que torna a minha realidade algo
totalmente exclusivo e diverso da sua. A minha
verdade me levou até o ponto em que estou e cada
realidade, cada vivência, continuará a pontuar o

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

meu futuro. Assim é e será com cada um de nós.

TRADOS/REALITY SOLUÇÕES Seguramente a ferramenta de memória de tradução mais requisitada
no mercado, com mais de duzentas mil licenças vendidas em todo o mundo, o SDL Trados Studio
oferece um ambiente de tradução completo para edição, revisão e tradução, além de administração
de terminologia e projetos. Agora, na compra da ferramenta, os associados da ABRATES contam com
um desconto de 10%! Não perca essa chance!
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Para aproveitar esse benefício e tirar quaisquer dúvidas, entre em contato com a Reality Soluções pelo
site http://www.realitysolucoes.com.br/ e informe que é nosso associado na hora da compra.
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SAÚDE

DICAS DE ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

V

ocê é o que você come!
Essa

frase

Se há esse consenso, com raras exceções, se

desperta

sentimentos

somos capazes de ler e interpretar um texto com

variados em qualquer pessoa que não siga

perfeição, se é algo fundamental para a nossa

uma dieta espartana.

vida, por que é tão difícil comer bem? Tentando

De acordo com essa afirmação, alguns dias
somos

Por Cris Tribst

verdadeiros

super-heróis,

outros

dias,

estamos mais para Homer Simpson.
Para escrever este artigo, fiz uma pesquisa
cuidadosa sobre o assunto, entre sites de órgãos

achar uma resposta, agrupei e resumi as dicas que
recebi, não só pelo aspecto mais óbvio e repetitivo,
que conseguimos achar com uma busca básica no
Google, mas também considerando as armadilhas
que se apresentam o tempo todo.

da saúde, nutricionistas, instrutores, entre outros.

Nesse ponto, gostaria de destacar que todas

O que me chamou muito a atenção foi o nível de

as informações são genéricas, não se aplicam a

unanimidade nas informações sobre o que é e como

pessoas que apresentam restrições alimentares de

ter uma alimentação saudável.

qualquer tipo, desde dietas de emagrecimento, de

Com exceção de algumas especificidades
relacionadas à idade, ao nível de atividade física,

controle alimentar, passando por escolhas pessoais
e religiosas até alergias e intolerâncias específicas.

a restrições alimentares, quer sejam opcionais ou
obrigatórias, as dicas são incrivelmente semelhantes
e bastante lógicas. Basta um pouco de bom senso e
voilá, temos uma alimentação saudável.

DICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
1. Priorize alimentos in natura ou minimamente
processados
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Alimentos in natura (como frutas, verduras, legumes,

em conserva não é tão saudável quanto o vegetal

ovos e carnes) ou minimamente processados (como

in natura. Em pequenas quantidades, podem ser

leite, farinha, frutas secas, castanhas) são a base ideal

consumidos como ingredientes de receitas ou parte

para uma alimentação nutricionalmente balanceada,

de refeições, mas não abuse!

saborosa, adequada à região, que promove um

4. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados

sistema alimentar social e ambientalmente sustentável.

Alimentos

(como

biscoitos

Por sorte, a maior parte da alimentação dos

recheados, salgadinhos, refrigerantes e macarrão

brasileiros ainda é composta desses alimentos,

instantâneo) são nutricionalmente desbalanceados.

mas vem ocorrendo uma redução no consumo. Por

Por conta de sua formulação e apresentação, tendem

isso, manter e valorizar a cultura e a diversidade,

a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos

além de considerar a sazonalidade da alimentação,

in natura ou minimamente processados. Suas

é o segredo para comer de forma mais saudável e

formas de produção, distribuição, comercialização e

sustentável. Procure comprar alimentos produzidos

consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a

localmente,

vida social e o meio ambiente.

além

de

serem

mais

saborosos,

costumam ser mais baratos.

Muitas vezes os apelos da embalagem de um

2. Utilize óleo, sal e açúcar com moderação

produto ultraprocessado são enganosos e podem fazer

Ao preparar ou temperar refeições, utilize pequenas

o consumidor acreditar que está ingerindo um alimento

quantidades de óleos, gorduras, sal e açúcar. Se o uso

saudável. É o caso do “suco” de caixinha. Você sabe

for moderado, esses ingredientes culinários contribuem

quanto tem de fruta? E quanto tem de sódio?

para diversificar e deixar a alimentação mais saborosa

Para identificar se um alimento é processado,

sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. É

confira a lista de ingredientes no rótulo do produto.

importante lembrar que o prazer na alimentação é

Se a lista mencionar apenas alimentos in natura, sal,

essencial na criação de um bom hábito. Ninguém

açúcar ou óleo, provavelmente será um alimento

come aquilo que não gosta.

processado. Se tiver mais ingredientes, então deve

Nesse ponto, os brasileiros consomem muito

ser um alimento ultraprocessado.

mais açúcar e sódio (presente no sal) do que o

5. Coma com regularidade e atenção

recomendável. Entenda importância de reduzir o

Procure

consumo excessivo desses nutrientes.
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ultraprocessados

fazer

suas

refeições

em

horários

semelhantes todos os dias e evite “beliscar” nos

3. Limite o consumo de alimentos processados

intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar

Os ingredientes e métodos usados na fabricação

e desfrute o que está comendo, sem se envolver em

de alimentos processados – como conservas de

outra atividade (evite fazer refeições na frente da TV

legumes, compota de frutas, pães e queijos – alteram

ou do computador). Procure comer em locais limpos,

de modo desfavorável a composição nutricional dos

confortáveis, tranquilos e onde não haja estímulos para

alimentos dos quais derivam. É claro que um pepino

o consumo de quantidades ilimitadas de alimento.

Número 7 • OUTUBRO/2017

Sempre que possível, coma acompanhado,

Nossa vida é corrida, se não fizermos um

com familiares, amigos ou colegas de trabalho. A

planejamento, acabaremos fazendo um “miojo”.

companhia nas refeições favorece a regularidade e a

Planeje as compras de alimentos, organize a despensa

atenção ao que comemos. Desfrute da alimentação.

doméstica e defina com antecedência o cardápio da

Compartilhe também as atividades domésticas que

semana. Divida com os membros de sua família a

antecedem ou sucedem o consumo das refeições.

responsabilidade por todas as atividades domésticas

Cuidado com os lanches entre as refeições. Muitos

relacionadas ao preparo de refeições. Faça da

alimentos ultraprocessados são desenvolvidos e

preparação de refeições e do ato de comer momentos

estimulados para serem consumidos a qualquer hora

privilegiados de convivência e prazer. Reavalie como

e em qualquer lugar. Isso parece uma vantagem,

você tem usado o seu tempo e identifique quais

mas, na verdade, contribui para o consumo de

atividades poderiam ceder espaço para a alimentação.

calorias em excesso sem você perceber! Se sentir

Planejar sua alimentação é também uma forma

fome entre as refeições, escolha alimentos in natura

de economizar e evitar o desperdício de alimentos e

ou minimamente processados, como frutas, iogurte

ainda reduz os impactos no meio ambiente. Quando as

natural, castanhas ou nozes.

tarefas são divididas, ninguém fica sobrecarregado.

6. Compre alimentos na feira
Procure

fazer

compras

9. Evite fast-food
de

alimentos

em

No dia a dia, procure locais que servem refeições

mercados, feiras livres e feiras de produtores e

feitas na hora e a preço justo. Restaurantes de

outros locais que comercializam variedades de

comida a quilo podem ser boas opções, assim como

alimentos in natura ou minimamente processados.

refeitórios que servem comida caseira em escolas

Aqui voltamos a falar de alimentos regionais e

ou no local de trabalho. Evite redes de fast-food.

sazonais, prefira legumes, verduras e frutas da

E, finalmente, para não esquecermos nunca:

estação e cultivados localmente.

10. Seja crítico com a publicidade de alimentos

Além disso, feiras de produtores locais costumam
ter preço mais em conta do que no supermercado.

Lembre-se de que a função essencial da
publicidade é aumentar a venda de produtos, e não

7. Cozinhe!

informar ou, menos ainda, educar as pessoas. Avalie

Se você tem habilidades culinárias, procure

com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação

desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com

em propagandas comerciais e estimule outras

crianças e jovens. Se você não sabe cozinhar,

pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem

procure aprender. É um prazer cozinhar para amigos,

o mesmo. Acredito que uma das maiores armadilhas

familiares. Procure receitas e sugestões, consulte a

que pode haver é a restrição de um grupo alimentar

internet. Cozinhe, é uma terapia deliciosa e contribui

sem justificativa, mesmo que tenhamos que cortar um

para uma alimentação mais saudável!

tipo de alimento, precisamos considerar o grupo a que

8. Planeje as compras e o preparo das refeições

pertence e tentar substituir adequadamente.
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Temos que fazer aquilo que fazemos de melhor:
pesquisar, procurar e se informar!

perigos e consequências para o corpo.

É sempre bom lembrar também que não comemos

Super Size Me é um documentário norte-

apenas com a boca, mas com os olhos. Um prato

americano de 2004, com direção e roteiro de Morgan

bonito, com alimentos coloridos e bem distribuídos

Spurlock, que propões a si mesmo 30 dias de uma

deixa tudo melhor.

dieta inteira feita na mais famosa rede de fast-food

E, para finalizar e ter sempre à mão, a famosa e

12

da realidade das comidas ultraprocessadas, seus

do mundo. Assista ao trailer aqui.

eterna pirâmide dos alimentos. Gosto especialmente

Muito além do peso é um documentário brasileiro

desta por ter o código de cor para as dosagens e, é

de 2012 sobre obesidade infantil que mostra os

claro, por ter incluído o vinho.

riscos aos quais expomos nossas crianças quando

Documentários sobre alimentação

nos rendemos aos alimentos ultraprocessados. Ao

Há vários documentários sobre alimentação

assistir o documentário, vemos como essa questão

nos sites de streaming e também no YouTube.

vai além da saúde: é um problema educacional.

Selecionamos dois deles que mostram um pouco

Assista aqui.
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BIZ

Diversificar-se
é preciso

H

Por Rafa Lombardino

á quase dois anos, perdemos um dos nossos

com novos projetos a cada dois ou três dias. Um

clientes principais, com quem trabalhamos

dia, simplesmente anunciaram que o departamento

durante dez anos ininterruptos (incluindo

de tradução da empresa seria fechado no trimestre

o nascimento dos meus dois filhos e o período de

seguinte e que todos os pedidos subsequentes

licença-maternidade que eu mesma me impus). Esse

seriam encaminhados para uma agência super-

cliente correspondia a praticamente 50% da carga

mega-hiper enorme (que, comparando os preços da

de trabalho da empresa e mantinha tanto eu quanto

nossa empresa, cobraria o dobro do cliente final e

a minha colega de espanhol bastante ocupadas,

pagaria metade para os tradutores selecionados…).
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Confesso que, na época, bateu um certo pânico.

Às vezes, basta fazer as perguntas certas

O que fazer para repor essa carga de trabalho e,

para encontrar o que se está procurando. Mais

consequentemente, a renda gerada pelo cliente

importante ainda é investir no seu treinamento e

durante a última década?

não esperar um projeto se concretizar para então

Apesar de eu nunca ter me acomodado e sempre

ver no que vai dar. Em outras palavras, se você

procurar clientes novos semanalmente, não é fácil

quiser expandir a sua oferta de serviços para

encontrar quem tenha uma demanda contínua de

algo relacionado à tradução, como é o caso da

traduções. Em vez de procurar um único cliente “filé

transcrição, legendagem e interpretação, pergunte

mignon” para substituir aquele que se foi, a melhor

a si mesmo o que está fazendo AGORA para se

estratégia foi correr atrás de vários clientes com

especializar nessas áreas.

pedidos variados. Resumindo: “diversificação” foi a
palavra de ordem.

Por causa do meu passado no jornalismo, eu
já tinha o treinamento necessário para atuar como

A solução não foi só diversificar a carteira de

preparadora de arquivos, transcritora e legendadora.

clientes, mas também a natureza dos projetos. Além

Apesar de estar um pouco enferrujada, investi parte

de traduções em nossos idiomas principais, foi

do meu tempo livre para me familiarizar com algumas

preciso oferecer um algo mais para os clientes atuais

ferramentas novas que me ajudariam nessas áreas

e garimpar outros com necessidades diferentes.

e comecei a enviar cartinhas para os clientes que

Alguém que já precisava de tradução estava

poderiam se beneficiar desses serviços. A tática

interessado em preparação de arquivos (leia-se:

do “oi, estou aqui para o que precisar” às vezes

conversão de PDF para DOCX e/ou formatação de

funciona como mágica!

páginas)? Alguém tinha necessidade de transcrever

Para saber mais detalhes sobre o pesadelo de

entrevistas ou depoimentos em áudio? A empresa

perder um cliente “filé mignon” e pesquisar algumas

tinha algum vídeo de treinamento que precisava ser

ideias de diversificação, dê uma olhadinha neste

legendado para os funcionários internacionais?

vídeo: http://bit.ly/T3-YT1215

ASSOCIADO DA ABRATES TEM BENEFÍCIOS EM
OPERAÇÕES DE CÂMBIO COM A ADVANCED!
Aproveite nossos descontos exclusivos para remessas e recebimentos
internacionais, além de obter vantagens na compra da moeda
estrangeira conosco.
Para fechamentos de câmbio, o associado Abrates terá o desconto de
R$100 por contrato, pagando apenas R$50 por operação. E na compra
da sua moeda estrangeira, você associado Abrates, terá R$0,04 de
desconto e ainda poderá contar com nosso delivery para São Paulo e
região. Veja mais detalhes acessando o site da Advanced, clique aqui.
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Montando seu
orçamento
Parte 1 — Entendendo Contas e Categorias
Por Felipe Simões

V

amos botar a mão na massa e começar a usar

dúvidas de como começar, dúvidas com que eu mesmo

o que o YNAB tem a oferecer com esse passo-

me deparei quando estava começando e que espero

a-passo do que precisa ser feito para você

esclarecer com esse passo-a-passo.

montar seu orçamento. Como a lógica de funcionamento

Observação: O YNAB só está disponível em inglês,

do YNAB é inversa à da maioria dos aplicativos de

então coloquei os termos originais como são exibidos

controle de finanças, isso sempre gera uma porção de

no aplicativo entre parênteses.
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Mas como assim lógica inversa? Bom, no YNAB
você não insere seus gastos passados, nem espera

para contas compatíveis para baixar os valores
automaticamente (geralmente dos EUA ou Canadá).

para ver o resultado de ter gasto um mês todo pra

Existem dois grupos principais de contas: as que

tomar alguma atitude, e é aí que mora a genialidade do

afetam seu orçamento (Budget) e as que não afetam

processo. Então, como dica número zero: ESQUEÇA

seu orçamento (Tracking). Uma distinção importante,

SEU PASSADO FINANCEIRO. Sério. Não desperdice

mas cuja lógica é simples: há contas que afetam

seu tempo colocando gastos passados porque você vai

diretamente o dinheiro que você tem disponível para

ter uma dor de cabeça tremenda para absolutamente

orçar e contas que apenas precisam de um controle que

NADA. O seu orçamento começa HOJE. AGORA.

te ajude a visualizar o tamanho total do seu patrimônio.

Agora que aceitamos essa realidade, podemos começar.

Exemplo: você tem uma dívida do apartamento/
carro que comprou e quer ver como ela vai diminuindo

PASSO 1: Adicionando contas

com o tempo. Essa é uma conta de controle,
porque se ela afetasse seu orçamento cotidiano,
você teria um rombo de, digamos, R$300.000
para lidar no orçamento e seria impossível,
já que qualquer entrada seria devorada pelo
rombo, sem necessariamente diminuí-lo (já que
a grana que entra não iria necessariamente para
o pagamento dessa dívida). A dívida continua lá
com o banco e conforme você faz pagamentos
(há interação de pagamentos, ou transactions,
de contas budget com contas off-budget), ela
vai diminuindo e você consegue enxergar essa
alteração gradual de patrimônio líquido (net
worth). Uma conta de investimento é semelhante.
Como não há acesso direto àquele dinheiro (pelo
menos não como há numa conta poupança
ou corrente, por exemplo), a conta não afeta o
orçamento, mas afeta seu patrimônio líquido (é
o chamado passivo da contabilidade). No caso
do financiamento, afeta negativa, no caso do

O YNAB não é compatível com bancos brasileiros,
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investimento, positivamente.

então pode pular a primeira tela de adição de conta

Por outro lado, uma conta corrente (checking)

(clicando em Add Manual Account), pois só serve

afeta diretamente seu orçamento porque é por ali
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que você vai receber as entradas (inflows: salário,

Não se sinta obrigado a seguir exatamente esse

pagamentos de trabalhos freelancer, depósitos etc.)

modelo, ou simplesmente substituir os nomes das

e efetuar alguns pagamentos de contas (outflow),

categorias por nomes em português. Veja se a

por exemplo. A poupança (savings) também afeta

categoria faz sentido para realidade de gastos que

diretamente, pois é dinheiro de fácil acesso e que gera

você tem e, mais importante, se elas estão realmente

entradas (rendimento) e saídas, caso seja usada para

te ajudando a decidir para onde seu dinheiro vai ou se

pagamentos. As outras contas budget são: cartão

estão só mostrando para onde o dinheiro foi.

de crédito (credit card), dinheiro vivo (cash), linha de

Algo que me ajudou muito foi adicionar o dia em

crédito (line of credit), Paypal, merchant account (tipo

que as contas venciam ao lado do nome da categoria

de conta corrente que aceita pagamento em cartão).

[Condomínio (10), Conta de luz (15)] e organizá-las

Configure quantas contas você quiser, lembrando

na ordem em que elas venciam. Assim eu sempre

sempre da máxima “menos é mais”. É possível

passaria por elas na ordem em que meu dinheiro

adicionar conta de controle de dinheiro vivo, mas

deveria cumprir as obrigações.

na minha experiência não funcionou bem, pois eu

Quanto aos recebimentos (inflows), não é

uso muito pouco dinheiro vivo e achava que era um

necessária NENHUMA categoria para eles, já que

controle adicional que só me atrapalhava. Conta

99,99% entram direto em To Be Budgeted. Entrando aí,

corrente, cartão de crédito, poupança, investimento e

ela entra como o valor a ser orçado na seção Budget

dívida são o básico para conseguir se orientar muito

para ser destinado às categorias de gastos.

bem com o YNAB.

— Ah, mas e esse 0,01%?
Esse 0,01% é para exceções muito específicas. Por

Passo 2: Categorias

exemplo, você almoça com uma amiga e ela esqueceu

Categorias são só para destinar seu dinheiro.

a carteira, você pagou a parte dela e R$100 saíram

Sempre gastos (ou poupanças), nunca recebimentos.

da sua categoria Restaurantes. Sua amiga transfere

Categorias ficam na tela de Budget, na qual você

R$50 na hora (porque ela é uma ótima amiga). Você

vai trabalhar seu orçamento a maior parte do tempo.

vai no YNAB, insere R$50 de recebimento e categoriza

As categorias padrão não estão ali só como sugestão

como Restaurantes em vez de To be Budgeted, que é

aleatória, mas foram cuidadosamente elaboradas

para esse dinheiro voltar pra categoria de onde saiu

pelos desenvolvedores para girar em torno das 4

e seu saldo seguir só com aqueles R$50 a menos

regras básicas do YNAB. Elas priorizam o pagamento

referentes à sua parte do almoço. Mas lembre que isso

das obrigações imediatas como aluguel, conta de luz e

é uma EXCEÇÃO. Não lide assim com todos os seus

água; em seguida as despesas reais como seguro do

recebimentos porque vai gerar uma confusão imensa

carro, manutenção da casa, pagamentos de dívidas;

e não é esse o propósito do aplicativo.

depois poupanças ou metas de economia como férias
e por fim dinheiro para outros gastos menos prioritários.

No próximo artigo, continuaremos a organizar
nosso orçamento. Até a próxima.
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Capa

“DAQUI A UM ANO, VOCÊ VAI
SE ARREPENDER POR NÃO
TER COMEÇADO HOJE”
Por Carolina Caires Coelho

U

m ano de Metáfrase, um ano que passou

experientes e pensar no que eles poderiam gostar

absurdamente rápido.

de rever, reler, reaprender. Sim, porque muitas

Uma nova revista a cada dois meses,

seis edições, mil ideias, incontáveis colaboradores.

em segundo plano em determinado momento,

Participar desse primeiro ano da revista, primeiro

“atropeladas” pelas coisas que precisamos puxar

como colaboradora, depois como editora-assistente,

para a frente e colocar a carreira para andar. E ter

tem sido uma experiência muito bacana. Tenho tido

a chance de ver assuntos variados sobre o nosso

a chance de conhecer mais colegas e o trabalho que

mercado em um único lugar nos faz lembrar que há

eles realizam de um jeito diferente, com um olhar

muito a reaprender.

mais atento, mais de perto. Esta é, com certeza, a
parte mais bacana desse trabalho.
Mas há outras partes boas: me colocar no
lugar dos colegas iniciantes e pensar no que eles
gostariam de ler; me colocar no lugar dos colegas
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coisas que aprendemos podem acabar ficando

Tem acontecido comigo, tenho certeza de
que também aconteceu com mais gente, tanto as
pessoas envolvidas na produção da Metáfrase
quanto os colegas leitores.
Um ano, e nosso trabalho, o meu e o do Petê,

que assume as rédeas da revista, envolve pensar

precisa ser nosso guia, mas hoje eu olho para trás

em matérias interessantes e a quem elas poderiam

e fico muito feliz por ter embarcado nessa aventura.

ser oferecidas. Ou pensar nos colegas que podem

O último ano não tem sido nada fácil, em muitos

contribuir e no que eles poderiam trazer para aquele

aspectos. Não só para mim, mas para muitos colegas

número. E o pessoal convidado (às vezes “intimado”)

e, também, para outros profissionais envolvidos na

não faz feio, não deixa a desejar. Vai lá e entrega um

revista. No entanto, nossa vontade de fazer acontecer,

material rico, cheio de dicas, de explicações, de ajuda.

de disponibilizar textos e conhecimento para iniciantes

E, como editores, a gente aprende um monte, porque

e veteranos, de possibilitar a troca entre colegas, de

tem a chance de ler tudo em primeira mão, e ainda

espalhar conhecimento e dar voz a quem também tem

podemos perguntar mais sobre o texto, o que nos

muito a oferecer, mas não encontra canais foi maior do

possibilita aprender ainda mais. Por isso a sensação

que nossa preocupação com a falta de tempo. E pelo

de que mais tempo se passou desde o começo da

caminho, fomos descobrindo que todo mundo tem

revista é tão forte.

a mesma rotina maluca, a mesma dificuldade para

Sei que tudo é aprendizado, mas o trabalho com a

assumir novos projetos, mas em cada colaborador,

Metáfrase tem nos proporcionado aprender muito mais do

desde os mais “assíduos” aos mais esporádicos,

que pensamos que aprenderíamos. Não bastasse o contato

encontramos algo em comum: a vontade de contribuir

com os colegas, o que já seria demais, ainda aprendemos

para o crescimento do nosso mercado, o cuidado em

muito com nosso diagramador, o Dener, sempre disposto

buscar e passar informações relevantes, o desejo de

e incansável em sua tarefa de deixar a revista com uma

oferecer um pouco do que sabemos como forma de

cara bonita. Damos palpites, dizemos como pensamos

agradecimento por tudo o que recebemos ao longo

que as coisas podiam ficar, e ele vai embarcando nas

dos anos, nas trocas tão ricas com colegas.

ideias, mudando, lapidando, repensando.

Enquanto escrevia o texto, pensei na frase “One

O envolvimento de todos os colabores da revista se

year from now, you'll wish you had started today”. E, de

dá de forma muito generosa e totalmente voluntária.

fato, ainda bem que comecei, ainda bem que, apesar

Acontece em meio ao turbilhão da vida, em meio

de tanta correria, eu quis participar da Metáfrase. Não

aos compromissos da rotina maluca, aos trabalhos

me arrependo, fico muito feliz, ainda que muitas vezes

que fazemos para pagar as contas, em meio ao

tenha pensado que adoraria ter mais tempo para me

pagamento dessas contas... Nesse primeiro ano, não

dedicar a esse trabalho tão bacana.

foram poucos os dias que passamos debruçados

Quero agradecer a todos os envolvidos, pela

sobre a revista, muitos deles dias de folga, porque

competência, pela disposição, pela atenção. Ao Petê,

não conseguimos encaixar as tarefas diárias e os

pela paciência e pela parceria.

textos da revista. Por que estou comentando isso?

Entrem com tudo em novos projetos. Um ano passa

Porque a revista é um projeto que, como todos,

rápido, mas é tempo suficiente para acumular uma

exige dedicação. E, às vezes, deixamos de nos

bagagem interessante, para viver experiências ricas, para

envolver em situações novas porque achamos que

mudar sua vida ou, no mínimo, alguns aspectos dela.

não teremos tempo. Claro que o bom senso sempre

Vida longa à Metáfrase!
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Capa

Partiu ABRATES
Por Liane Lazoski

A

bri minha primeira fala como Presidente da

Machado, Filipe Alverca e eu. O único veterano era o

ABRATES, em julho de 2012, com estas

Marcelo Neves — “autor” da minha eleição.

palavras: “Queremos que a Abrates seja

nos

olhos

e

mangas

arregaçadas,

mais, muito mais do que um boleto anual de cobrança”.

decidimos que o congresso passaria a ser anual e

E terminei com a imagem da Camila Pitanga e aquele

percorreria o Brasil. Assim, em 2013, abrimos o IV

famoso gesto representando: “Vem”.

Congresso da Abrates – A Hora e a Vez da Tradução,

“Vem para a Abrates você também.”

em Belo Horizonte. Com a ajuda da Scout, empresa

A reação da plateia foi motivadora. Todos

local, recebemos mais de 400 participantes e um

pareceram entusiasmados com aquela que poderia

keynote speaker fantástico: Henry Liu, na época

ser a promessa de um grande voo.

diretor da FIT, em seguida presidente, sugerido por

Naquele dia éramos menos de 300 associados.
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Brilho

Renato Beninatto.

No nosso primeiro mandato, fomos “a cara da

Adriana Machado criou o que acabou sendo

mudança”: Dayse Boechat, Claudia Belhassof, Adriana

o grande diferencial do evento, que passou
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a ser seguido por muitas outras instituições:

mundo da tradução: Chris Durban, autora de Getting

a possibilidade de interpretar as palestras do

It Right, entre outras obras.

evento em cabine montada especialmente para os
intérpretes interessados – novatos ou experientes.

Dali em diante, a Abrates conseguiu fechar
alguns convênios, incluindo o da Estácio, ainda em

Editamos o primeiro de uma série de exames de

vigor, presenciando e prestando apoio a diversos

credenciamento, com muito esforço e dedicação,

eventos para tradutores e intérpretes Brasil afora e

mas o encerramento foi no mínimo emocionante.

até no exterior, além de contratar um seguro para

Grande sucesso!

os associados, que fazia parte da tentativa de

Ah, sim, enfrentamos um pequeno fiasco,

fecharmos um plano de saúde especial para os

no final do evento. O convênio com o Comitê

nossos associados. Uma luta que ainda perdura, e

Olímpico, anunciado com grande pompa ao final

parece estar chegando a bom termo sob a batuta de

da apresentação de Cynthia Garcia, na época

William Cassemiro, nosso atual presidente.

encarregada do processo tradutório das Olimpíadas,

Nessa altura, a Abrates era uma marca. De uma

não passou de um sonho. Alguns dias depois fomos

sala de reuniões com um arquivo e alguns móveis,

convocados para ouvir do Comitê que estávamos

passou a ser totalmente virtual.

proibidos de continuar veiculando a novidade.

Em 2015, reelegemos parte da diretoria e

Apesar disso, fomos em frente e organizamos o V

recebemos Renato Beninatto, William Cassemiro,

Congresso, desta vez no Rio, para que o orçamento

Iara Brazil e a saudosa Adriana Morgan, que

permitisse um evento tão bom e eficiente quanto

nos deixou em março deste ano. Prestamos uma

o nosso primeiro, uma vez que a maior parte dos

homenagem, publicando seu último texto enviado

diretores mora no Rio.

para a Metáfrase no número 4 (confira aqui).

O V Congresso aconteceu no CBC e marcou a

O VI Congresso, em que também contamos com a

volta da agência Detail na organização do evento.

agência Detail, capitaneada pelo querido e igualmente

Fomos brindados com a presença de mais de 600

saudoso André Marques, foi um estrondoso sucesso.

pessoas. O keynote speaker, dessa vez sugerido

O Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo,

por Daniel Estill, foi o querido capitão Israel Alves de

reuniu mais de 900 participantes. Oferecemos um

Souza Júnior, professor, tradutor e intérprete, lotado

programa fantástico, desta vez com três keynotes

na Divisão de Tradutores/Intérpretes do Centro

speakers: o economista e jornalista Robert Lane

Conjunto de Operações de Paz do Brasil – CCOPAB,

Greene, Ulysses Wehby de Carvalho, jornalista,

que nos deu de presente um magnífico relato sobre

intérprete e escritor, e... Renato Beninatto, é claro.

a atuação das Forças Armadas na Missão de Paz no

Este comentário, publicado na fanpage “Tradutor

Haiti, intitulado OS “BRUTOS” TAMBÉM TRADUZEM,

Iniciante”, da tradutora e colaboradora da Metáfrase

levantando ao final uma plateia emocionadíssima.

Laila Compan, traduz o que foi o evento: “Se alguém

Nesse também importamos uma celebridade do

pedisse para dizer como foi o Congresso da Abrates
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com apenas uma palavra, eu diria: PERFEITO!!!”
Em junho de 2016, eu me despedi da diretoria da
Abrates, entregando o bastão ao amigo e incansável

William trouxeram Vera Holtz, minha grande e
inseparável amiga, para o meu adeus cercado de
flores e lágrimas.

colaborador William Cassemiro, o “vô”, além de mais

Foram quatro anos de muito trabalho e dedicação

um evento impecável – o VII Congresso – Pintando

de uma talentosa e generosa diretoria. A Abrates

o Sete, produzido com grande competência pela

segue em frente com projetos cada vez mais

agência Quest, de Adriana Vieira, que segue com a

ambiciosos e bem-sucedidos.

associação até hoje.

De longe, e às vezes até bem de perto, assisto a

No encerramento do Congresso recebi a notícia

tudo com a alma lavada: fizemos um bom trabalho

de que finalmente havíamos atingido a meta de

e podemos testemunhar o sucesso cada vez maior

1.000 associados. O milésimo associado ganhou de

da ABRATES.

presente o ingresso para o VIII Congresso e minha
emocionada gratidão.

Parafraseando um slogan que eu mesma criei,
aqui me despeço com “Um ABRAÇO para a

E para completar minha emoção, Renato e

ABRATES”.

Decidiu fazer um curso diferente de interpretação de
conferências? A nossa parceria com a i2B oferece
ótimos descontos aos nossos associados:
– 10% para o percurso regular;
– 5% para pacotes de dez aulas no percurso personalizado.
Também há descontos especiais para os alunos i2B em minicursos,
oficinas e webinars oferecidos pela i2B.
Mais informações no site www.interpret2b.com.
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CAPA – METÁFRASE UM ANO

UM ANO DE
METÁFRASE – VIDA
LONGA À REVISTA
DA ABRATES
Por William Cassemiro

E

sta é a edição de primeiro aniversário

A Diretoria da Abrates há muito tempo sonhava

da Metáfrase! Uma revista feita com

em ter uma revista. Até já houve um jornalzinho,

muito carinho e dedicação para todos

e, se você tiver uma edição por aí, adoraríamos

os profissionais e estudantes de Tradução e

ter uma cópia! A missão de fazer da Metáfrase

Interpretação. Neste primeiro ano, houve uma clara

uma realidade foi, e continua sendo, encarada

evolução na forma de abordarmos os assuntos de

com muita garra por profissionais extremamente

interesse de nossa classe, um aprendizado contínuo.

dedicados.
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A equipe inicial, capitaneada pelas queridas

como anunciamos na véspera do Dia do Tradutor.

Adriana Sobota e Mônica Reis, fez o impossível para

O plano odontológico também já está disponível,

que tirássemos a Metáfrase do mundo das ideias

e estamos em busca de um seguro para nossos

e a colocássemos nas telas de quem estivesse

equipamentos de trabalho, principalmente para os

interessado em saber mais sobre nossa profissão,

laptops. Aguardem mais novidades em breve.

por exemplo, como podemos ter um ambiente de

Nosso Programa de Mentoria é um sucesso,

trabalho mais confortável e ergonômico, como

ajudando muitos iniciantes na carreira a entrarem

buscar e usar melhor diversos recursos para

mais preparados no mercado. E você? Já pensou

trabalharmos e vivermos melhor. E tudo isso com

em ser mentor? Tenho certeza de que você também

uma linguagem leve, solta, para que nós, que em

ganharia muito ao colocar sua experiência à

geral lemos o dia inteiro, pudéssemos ter uma leitura

disposição de quem se dedica a se profissionalizar.

prazerosa em nossos momentos de descanso.

Essa é outra forma de melhorarmos o mercado

A nova equipe editorial assumiu a partir do terceiro
número da revista e tratou de aprimorar o belo

muito que recebemos.

trabalho iniciado. Sob o comando de Petê Rissatti e

Nosso Congresso, que é um dos maiores do

Carolina Caires Coelho, nossa Metáfrase está cada

mundo, está sendo repensado para oferecer valores

dia mais dinâmica, mais integrada aos assuntos do

mais vantajosos para nossos associados.

mercado e da academia, mais interessante e com

Estamos em busca de muitas outras conquistas,

um projeto gráfico de primeira, fruto da competência

e tudo isto é fruto do empenho desta gestão em

de Dener Costa e da equipe da Diagramativo.

continuar o bom trabalho de gestões anteriores e

Agradeço a todos vocês e aos colunistas por

do fato de contarmos com uma grande equipe de

doarem suas competências para que nosso mercado

colaboradores voluntários. Tudo o que conseguimos

tenha uma publicação eletrônica de alto nível e

alcançar hoje só foi possível graças à dedicação

gratuita, não só para os associados, mas a todos os

e competência de outros colegas e de nossa

interessados pelo mundo da tradução. Essa é uma

convicção de que devemos sempre continuar o que

das maneiras de ajudarmos a melhorar o mercado,

foi bem-feito, melhorar o que pode ser melhorado,

as pesquisas e darmos mais visibilidade ao Tradutor

e nunca abandonar ideias que possam melhorar a

e ao Intérprete Profissional.

vida profissional e pessoal de nossos associados.

Além de comemorar o primeiro ano de sucesso

Estar

à

frente

da

Abrates

durante

estas

da Metáfrase, temos muitas outras conquistas a

realizações é motivo de muita alegria. E agradeço

comemorar, algumas delas, há muito esperadas.

sempre por poder contar com gente tão competente

Outro sonho que a Abrates sempre acalentou
foi o de proporcionar acesso a um plano de saúde.
Como vocês sabem, isso acaba de virar realidade,
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para todos nós e de retribuirmos um pouco do

e disposta a ajudar.
Grande abraço e que a Metáfrase viva por muitos
e muitos anos!

A força da Abrates está
em seus associados!
Uma associação forte é aquela que tem associados ativos e satisfeitos com os
serviços que ela presta. E, para oferecer cada vez mais vantagens e benefícios, a
Abrates precisa de você!
O processo de associação é simples e rápido, e quem se associa pode desfrutar de
diversas oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Junte-se aos mais de 600 associadas e associados
Abrates e desfrute de diversos benefícios:
•
•
•
•
•

descontos em ferramentas de tradução diversas
possibilidade de ingresso no programa de Mentoria Abrates*
convênios com hotéis em todo o Brasil
descontos em cursos diversos
descontos no Congresso Internacional da Abrates e em outros eventos
parceiros
• condições especiais para uso do PayPal
• descontos em seguros, tratamentos de saúde e equipamentos
• facilidades em operações de câmbio
Para saber mais, acesse abrates.com.br. Ou escreva para secretaria@abrates.
com.br.

Venha para a Abrates!

* O ingresso no programa de Mentoria “Caminho das Pedras” da Abrates acontece por meio de seleção
prévia dos candidatos. Saiba mais no site da Abrates.
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BITS

BITS
A inteligência que nos rodeia
Por Sidney Barros Jr.

V
28

ivemos imersos em informação. Todos os

analisados, medidos, comparados e que produzem

dias são produzidos mais de dois exabytes

a síntese das relações humanas, das respostas

de dados de todos os tipos, seja por

emocionais quando somos colocados diante de certas

interação humana ou não. São dados que circulam

situações. Os sistemas de IA (Inteligência Artificial), por

livremente (ou nem tanto) em mainframes, servidores,

meio de algoritmos cada vez mais complexos, sabem

aplicativos, programas, sistemas operacionais, em seu

até mesmo como nos comportamos, pensamos,

smartphone, agora mesmo, convertidos em números,

sentimos e reagimos em determinadas condições. E
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as máquinas de Machine Learning “aprendem” a partir

haver razões para preocupação. Oras, talvez sim,

desse ecossistema virtual.

talvez não, mas é necessário debater. De todo modo,

Talvez tenha sido isso o que andou levando

vamos combinar que uma rede social vive dos dados

pessoas como o CEO da Tesla e da SpaceX a pedir

de seus participantes para produzir, por exemplo,

a ONU que considerasse a proibição do uso de IA

anúncios melhores, usabilidade diferenciada etc.

em equipamentos bélicos. Muitos temem que a “vida

Não é incomum relatos de quem usa um celular no

imite a arte” e que, por conta disso, a Skynet (do

modo mais “padrão” possível de configuração e, ao

filme O Exterminador do futuro) torne-se realidade,

abrir o perfil em certas redes sociais, encontre lá um

especialmente quando temos a combinação de

anúncio feito “sob medida” levando em consideração

Inteligência Artificial e Learning Machine.

até conversas off-line com outras pessoas. Não se

E quanto mais reagirmos, talvez as redes

enganem, vivemos a era dos dados, de Big Data e,

sociais tenham grande peso nisso, mais seremos

se me permitem, do Big Brother e sua incessante

conhecidos, analisados, estudados e “decifrados”.

vigília. Onde ficam ética e privacidade neste território

Óbvio que tal conhecimento não chegará aos 100%

dos algoritmos e da busca por conhecimento de

do que é o ser humano, já que nem nós mesmos

determinados, senão todos, hábitos individuais?

nos conhecemos integralmente, o que dizer de

Há uma interessante experiência social realizada

tantas outras pessoas? Há de se pensar naquela

na Europa em 2012 que mostra a questão dos hábitos

boa e velha análise de caráter. Ainda que não sejam

revelados por meio de redes sociais. Está aqui: Clique.

totalmente claras TODAS as aplicações legítimas

Naquela oportunidade, falavam de vulnerabilidade

(ou não) do uso de IA e de Machine Learning,

e disponibilidade dos dados encontrados na Internet.

principalmente desta segunda, há a possibilidade de

Mas cabe ir além, visto que os mesmos dados podem

que nosso futuro, a partir dos resultados de Big Data,

ser usados em muitas outras situações por meio de

abra uma grande Caixa de Pandora tecnológica.

análise algorítmica. Para refletir.

Temos fornecido imensas quantidades de dados há
anos, em toda as áreas. É preciso considerar que
estamos mais do que atrasados na discussão franca
e aberta do uso do resultado de análises e estudos
comportamentais (e tantos outros), ou da quantidade
de dados emocionais que lançamos diariamente na
grade computacional mundo afora.
Se por um lado temos o CEO de uma gigante
empresa de tecnologia e energia lutando para conter
o uso desenfreado de IA e ML, por outro, temos o
CEO de uma gigante das redes sociais que diz não
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Android Oreo (8.0)

Enquanto isso, o Google Assistente chega ao

Está chegando ao mercado a nova versão do

iOS em português! Conhecido pelos usuários do

Android 8.0, codinome Oreo. Ela traz vários recursos

Android, por meio do Google Now (OK, Google!),

voltados para otimização e velocidade do sistema. As

o assistente funciona de forma semelhante à Siri,

publicações especializadas dão conta de que essa

mas apresenta motor de buscas e a Inteligência

versão será recebida por um número maior de modelos,

Artificial do Google. Há listas com todos, ou quase,

alguns um pouco mais antigos. O que é algo bem-vindo.

os comandos pela Internet. Se cuida, Siri!

Segundo informações, desde o dia 21 de agosto, o

Atualização: No dia 19 de setembro, o iOS 11 foi

código-fonte do novo Android está disponível no AOSP

lançado para os gadgets da Apple. Veja a lista de

(Android Open Source Project), quando os entusiastas

aparelhos que poderão atualizar o sistema aqui.

começam a criar versões personalizadas do sistema
(como o LineageOS, que substitui o CyanogenMod).

Maior produtividade com o Windows 10
Abaixo, algumas dicas e recursos com o objetivo

Apple libera 8° beta do iOS 11 e também do
Mac High Sierra, tvOS 11 e watchOS 4

de aumentar a produtividade no uso do computador

A versão beta está sendo testada por diversos

Dynamic Lock – cria uma camada extra de

desenvolvedores independentes com a intenção

30

com Windows 10.

segurança no Windows.

de apontar erros e bugs do sistema. Espera-se, no

Modo de Não perturbe – desativa as notificações

entanto, que esta versão corrija problemas, como

durante o trabalho. Clique com o botão direito do

o alto consumo de bateria e a falta de fluidez das

mouse no ícone na central de notificações e depois

animações do 3D Touch.

em “Ativar não incomodar”.
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Desativação das notificações – Na dica anterior, as

Desativação das dicas da assistente Cortana – a

notificações são desativadas temporariamente, sendo

assistente do Windows exibe diferentes notificações

retomadas no dia seguinte (ou no próximo boot). Para

no campo de busca. Para desativar esse recurso,

desativar as notificações definitivamente, vá até as

vá até as configurações da assistente pessoal e

configurações das notificações, em “Dispositivos”,

desative “Mensagens na barra de tarefas”.

e desmarque “Obter notificações de aplicativos e
outros remetentes”.

Remoção do campo de busca da Cortana – é
possível remover esse campo para aumentar a

Desativação das dicas do Windows 10 – o sistema

quantidade de ícones de aplicativos na barra de

apresenta dicas de uso com alguma frequência. Para

tarefas, mantendo ali o que realmente é usado

desativar este recurso, abra as configurações, vá

com frequência e, desta forma, melhorando a

até “Dispositivos”. À esquerda, vá até “Notificações

produtividade. Para fazer isso, clique com o botão

e ações” e, depois, desative “Obter dicas, truques

direito sobre uma área vazia da barra de tarefas,

sugestões de como usar o Windows”. Pronto!

no menu de contexto vá até “Cortana” e selecione

Remoção dos aplicativos sugeridos no menu Iniciar – o
sistema exibe cerca de 10 sugestões de aplicativos e

“Mostrar ícone da Cortana” ou “Oculto”.
Queremos

agradecer

a

todos

vocês

que

jogos no menu Iniciar. No entanto, é possível desativar

acompanham a coluna “Bits” da revista Metáfrase,

essas sugestões por meio da aba “Personalização”. À

especialmente neste primeiro ano de vida!

esquerda desta janela, vá até a aba “Iniciar” e desmarque

Esperamos que tenham gostado.

“Ocasionalmente mostrar sugestões em Iniciar”.

Até a próxima edição!
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TRADUTecH

A ISO 18587 e as
expectativas em torno
da pós-edição.
Por Ricardo Souza

N

Nas
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discussões

sobre

tradução

de

tradução automática; por outro, tradutores veem na

máquina e sua relação com o presente

pós-edição um futuro muitas vezes não atraente da

e o futuro da tradução como atividade

profissão de tradutor. No âmbito dessas discussões,

profissional, econômica e social, talvez o ponto

surgiu a ISO 18587. Publicada em abril de 2017 com

menos claro diga respeito à tarefa de criticar os

o título de Translation services — Post-editing of

resultados dos sistemas de tradução de máquina, a

machine translation output — Requirements (Serviços

chamada pós-edição. De forma geral, por um lado,

de tradução — Pós-edição de produto de tradução

tomadores de serviços de tradução percebem a

de máquina — Requisitos), é uma tentativa de definir

pós-edição como “mera” revisão de um produto de

o que é pós-edição e critérios para essa atividade
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como parte de um processo. A norma estabelece

organização que conta com uma equipe

requisitos que vão desde a preparação do texto

dedicada à tradução, embora a norma

que será traduzido pela máquina até a entrega de

abranja também o profissional tradutor ou

um resultado satisfatório para quem encomendou

pós-editor individual.

a tradução, passando pelas necessidades de

•

Um termo que precisa de um esclarecimento

formação e capacidade profissional do pós-editor. A

muito especial é feedback. Trata-se de

partir de sua divulgação, tornou-se texto obrigatório

um conceito absolutamente fundamental

para quem pretenda discutir o assunto em qualquer

para que as implicações da pós-edição

ambiente: da rede social à publicação especializada,

possam ser de fato entendidas. No campo

da roda de colegas ao escritório empresarial ou ao

da Cibernética (confira aqui) e da Teoria da

meio acadêmico. Este artigo, portanto, se propõe a

Informação (confira aqui), o feedback é uma

apresentar a norma aos leitores por intermédio de

reação a um estímulo ou informação que

uma análise de seus pontos críticos. É uma análise

tem uma e tão somente uma razão de existir:

breve: afinal, seriam necessários vários números

viabilizar o autoaprendizado por parte de

exclusivos da Metáfrase para dissecar a norma a

quem o recebe. Em termos de tradução de

fundo. A intenção é tão somente chamar a atenção

máquina, o feedback para a máquina tem o

sobre a norma e ajudar o leitor a entendê-la em um

único e tão somente único propósito de fazer

contexto de causas e consequências.

com que a máquina gere traduções cada

Antes de prosseguirmos, contudo, é preciso

vez melhores em temos da qualidade que

esclarecer alguns termos empregados aqui. Os termos

delas se espera. Sem uma nítida noção do

estão ou remetem ao inglês não por pedantismo, mas

conceito de feedback, nenhuma conversa

por serem as formas internacionalmente reconhecidas

sobre pós-edição chega a lugar nenhum.

e mais frequentes até mesmo nos textos em português.

Dito isso, vejamos, então, como se apresenta a ISO

•

Referências à tradução de máquina ou MT

18587 em seus pontos que exigem uma maior atenção

(Machine Translation) devem ser entendidas

de nossa parte, com alguns questionamentos.

como referências à tradução automática
como geralmente a conhecemos. É uma
preferência minha, ligada a questões

•

Introdução
A ISO 18587 é uma norma pequena, com 22

conceituais.

páginas que, depois de retiradas a capa e outros

Nas referências às memórias de tradução,

penduricalhos formais, se resumem a 15 páginas de

será usado o acrônimo TM (Translation

conteúdo, incluindo os anexos de A até E. Em sua

Memory). Já acrônimo TSP diz respeito a

introdução, a norma afirma que sistemas de tradução

Translation Service Provider, ou prestador

de máquina estão, como diz, “ganhando terreno” em

de serviços de tradução — geralmente uma

um setor de tradução e localização cada vez mais
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exigente, com muitos TSPs e clientes encarando a

pessoa, de forma que o texto final passe por um texto

tradução de máquina como resposta para restrições

humanamente produzido), em oposição a uma light

de tempo e orçamento cada vez maiores. Em outras

human post editing (pós-edição ligeira para gerar

palavras, para os tomadores de traduções, a tradução

um texto apenas entendível, sem qualquer pretensão

de máquina é tida como menos custosa e mais rápida,

de emular um texto humanamente produzido).

permitindo mais traduções em menor tempo e que os

Faz sentido, pois o primeiro tipo de pós-edição

TSPs continuem competitivos. Assim, em um ambiente

demandará uma formação bem mais elaborada do

onde uma relação atraente entre produtividade e

profissional, tanto em termos linguísticos quanto

tempo é a tônica, é natural que se busque alguma

mercadológicos, sociais e culturais. Porém, já

parametrização da atividade humana envolvida no

nesses seus primeiros momentos, o texto da norma

processo. A própria norma admite que a qualidade final

incute dúvidas no leitor, que se pergunta até que

do resultado dos sistemas de tradução de máquina

ponto uma pós-edição completa atende aos anseios

depende da competência dos pós-editores.

de produtividade e rapidez quando comparados

Em uma primeira leitura, o teor da introdução

com o estado da arte da tradução de máquina. O

parece ser auspicioso para os tradutores em geral,

que valeria, então, mais a pena: uma pós-edição

por seu enfoque no profissional humano como

completa ou uma tradução? Recorrer a um pós-editor

elemento fundamental para uma tradução de

“completo” não implicaria um custo semelhante ao

máquina de qualidade. Entretanto, a norma, em

de um tradutor, talvez maior? Obviamente, a norma

seu desenvolvimento, mostrará que tipo de tradutor

não se ocupa diretamente desses questionamentos,

humano ela considera competente para trabalhar

não é seu papel. Mas eles estão implicitamente lá.

em conjunto com a tradução de máquina, tendo em
vista um conceito fluido de qualidade e requisitos de

O processo de pós-edição

competência formal. Levando-se em conta o perfil

Ao tratar do processo de pós-edição, o texto da

altamente heterogêneo da comunidade tradutora não

norma parece fugir um pouco de seus propósitos

só no Brasil, mas em todo o mundo, é bem provável

declarados. Segundo a norma, a pós-edição difere

que uma população considerável de tradutores não

da tradução por envolver três textos: o texto-fonte,

se veja refletida no texto da norma.

o resultado da MT e o texto final pós-editado. Até
aí, tudo bem. Logo em seguida, porém, a norma diz

Abrangência
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que o processo de pós-edição pode acontecer em

Ao explicar sua abrangência, a norma define

um ambiente que a norma chama de multimodal,

seu objeto como exclusivamente a pós-edição do

compreendendo uma integração entre tradução de

resultado da tradução de máquina, especificamente

máquina e memória de tradução. Aqui, um primeiro

um tipo de pós-edição conhecido como full human

desvio. Se o enfoque da norma está nos resultados,

post-editing (pós-edição completa feita por uma

por que a menção ao processo de produção em si?
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Além de, ao meu ver, ser um desvio do enfoque,
a menção introduz um elemento que está longe de
ser ponto-pacífico nas discussões sobre MT, o da
interação da MT com memórias de tradução, ou TMs.
Para uma norma que se proponha a parametrizar
o trabalho com resultados de um procedimento

Processo de produção
Segundo a ISO 18587, os objetivos que o póseditor deve perseguir são três:
a) a capacidade de compreensão do
resultado de MT depois da pós-edição;
b) a correspondência entre o conteúdo

específico, o da tradução de máquina, é coisa que

do idioma original com o idioma de

parece não ter muito cabimento, já que o conteúdo

destino; e

das melhores TMs é produzido por tradutores

c) a conformidade com os requisitos e

humanos. Mesmo assim, o desvio não deixa de ser

especificações de pós-edição definidos

informativo, pois é nesse ponto que a norma avisa:

pelo TSP.

o processo de pós-edição pode ser humano ou...

Especialmente sobre o item (c), a norma diz que

automático (!). É um balde de água fria para o tradutor

o TSP deve assegurar que os seguintes requisitos

que vê na pós-edição uma atividade protegida

sejam atendidos:

contra a ingerência da máquina. A norma reserva o

a) coerência terminológica e lexical, além

Anexo E para explicar que a pós-edição automática,

da conformidade com uma terminologia

feita por máquina, diz respeito a (i) corrigir de erros

de domínio específico;

sistemáticos da MT, (ii) oferecer aos pós-editores

b) uso padronizado de sintaxe, ortografia,

um resultado de MT com melhor qualidade para

pontuação, diacríticos, símbolos

redução do esforço da pós-edição humana e (iii)

especiais e abreviações, bem como

adaptar a tradução feita por máquina a um sistema

outras convenções ortográficas do

geral de léxico e estilo em um domínio específico,

idioma de destino;

tudo com base em um conhecimento adquirido a
partir de pós-edições humanas anteriores usadas

c) conformidade com as normas
pertinentes;

como material de treinamento. O que o Anexo E

d) formatação correta;

descreve nada mais é que o processo cibernético

e) adequação ao público-alvo e à finalidade

do feedback, que mencionei no início deste artigo

do conteúdo no idioma de destino;

e que será abordado novamente mais adiante, sem

f) conformidade com os acordos entre o

deixar dúvidas de que o processo de pós-edição
não se destina somente a produzir traduções

TSP e o cliente.
Coerência

e

conformidade

através

da

aceitáveis, mas traduções que possam ser usadas

padronização, este é o cerne do processo de pós-

pela máquina para gerar resultados melhores com

edição que a ISO 18587 tenta regular. Para que essa

um nível de intervenção humana direta cada vez

meta seja atingida, a participação do cliente final da

menor.

tradução é fundamental, pois ele que ditará o que é
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coerente, conforme e padronizado o suficiente para

necessário que intervenha no texto como tal. É

que suas expectativas de uma “boa” tradução sejam

justamente neste ponto, a meu ver, que está uma

atendidas. A norma é bem clara: cabe ao TSP entrar

virtude da norma. Sua caracterização da pós-edição

em um acordo com o cliente final da tradução para

oferece uma base sólida para que tradutores e pós-

definir especificações que garantam o atendimento

editores discutam com seus clientes, sejam TSPs ou

por parte do TSP dos seguintes pontos:

clientes diretos, as obrigações de cada um dentro

•

•

conformidade com a terminologia do cliente e/

do processo de pós-edição, com responsabilidades

ou qualquer material de referência fornecido

definidas pelo sucesso do resultado final, qual seja,

conformidade com instruções do cliente

a satisfação do cliente da tradução e seu público.

referentes a estilo (incluindo registro e

Feedback

parâmetros de localização);
•

conformidade com diretrizes gerais de pós-

Tratando particularmente dos processos de pósprodução (isto é, depois da pós-edição), a norma

edição.
Respaldado, então, por parâmetros de atuação

nos lembra que, depois de uma verificação final de

muito bem definidos, o tradutor, segundo a norma,

conformidade antes da entrega para o destinatário

deve se dedicar às seguintes tarefas:

final, a tradução pós-editada deve retornar à máquina
para que esta possa aprender com as correções do

a) ler o resultado da MT e avaliar se é
preciso reformular o conteúdo do

pós-editor. Alguma dúvida de que a meta é ter cada

idioma de destino;

vez menos intervenções humanas no processo de

b) usando o conteúdo da língua de origem

pós-edição?

como referência, corrigir o conteúdo do

Competências e qualificações profissionais

idioma de destino; e
c) produzir conteúdo no idioma de destino

Todo

36

Outra virtude da norma, ao meu ver, é sua

a partir dos elementos produzidos pela

definição do que seriam as competências de

tradução de máquina ou produzir uma

um pós-editor para a produção de traduções de

nova tradução.

máquina similares a traduções humanas. Vejamos:

esse

conjunto

de

normativas

para

a) Competência tradutória: capacidade

o processo de pós-edição mostra, de forma

de traduzir conteúdo, inclusive de tratar

inequívoca, que a atividade de pós-edição total,

problemas de compreensão do conteúdo

aquela que visa produzir um texto similar ao humano,

linguístico e de produção de conteúdo

só pode acontecer dentro de parâmetros altamente

linguístico, assim como capacidade

específicos, que o TSP ou o cliente final da tradução

de apresentar o conteúdo da língua

precisam fornecer esses parâmetros e que o pós-

de destino conforme acordado entre o

editor precisa ser um tradutor, já que poderá ser

cliente e o TSP, o TSP e o pós-editor e
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outras especificações de projeto;

recursos técnicos que incluem

b) Competência linguística e textual no

ferramentas e sistemas de tecnologia

idioma de origem e no idioma de destino:

da informação em respaldo a todo o

capacidade de entender o idioma de

processo de tradução;

origem, fluência no idioma de destino e

f) Competência de domínio: capacidade

conhecimento geral especializado das

de entender e gerir o conteúdo de um

convenções típicas do texto, conforme

domínio produzido no idioma de origem

apropriado. Esta competência inclui a

e apresentá-lo no idioma de destino.

capacidade de aplicar seu conhecimento

Vamos admitir: o conjunto de competências

na produção de textos ou outro conteúdo

exigidas

do

pós-editor

é

impressionante

e

no idioma de destino;

dificilmente poderá ser construído sem uma boa

c) Competência de pesquisa, aquisição

dose de educação formal no campo da Linguística

de informações e processamento:

ou dos Estudos da Linguagem. Essa percepção é

capacidade de adquirir com eficiência

corroborada pelos critérios que a norma estabelece

o conhecimento linguístico adicional

como comprovação de qualificação do pós-editor:

e especializado necessário para

a) formação de nível superior em

entender o conteúdo no idioma de

tradução, linguística ou estudos da

origem e produzir conteúdo no idioma

linguagem, ou graduação equivalente

de destino. A competência de pesquisa

que inclua significativo treinamento

também exige experiência no uso de

em tradução por parte de instituição

ferramentas de pesquisa e capacidade

reconhecida de nível superior;

de desenvolver estratégias adequadas

b) formação de nível superior em qualquer

para o uso eficiente das fontes de

outro campo adquirida em instituição

informação disponíveis;

reconhecida de nível superior e com o

d) Competência cultural: conhecimento e

equivalente a dois anos de experiência

capacidade de usar informações sobre

profissional em tempo integral em

padrões comportamentais, sistemas de

tradução ou pós-edição;

valores e características locais tanto da

c) o equivalente a cinco anos de

cultura do idioma de origem quanto da

experiência profissional em tempo

cultura do idioma de destino;

integral em tradução ou pós-edição.

e) Competência técnica: conhecimento,

De fato, segundo a norma, a formação acadêmica

habilidades e capacidades necessárias

em Linguística ou Estudos da linguagem é apenas

para a realização de tarefas técnicas

um de três comprovações de competência possíveis.

do processo de tradução, empregando

Contudo, observe-se que não é exigida experiência
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profissional de quem tem formação nessas áreas, o

De fato, hoje, a necessidade de pós-editores é cada

que define, por si, a importância da formação exigida.

vez mais premente, tanto na chamada pós-edição

Além disso, a conclusão lógica é de que o requisito

ligeira (light post-edition) quanto na chamada pós-

(a) se tornará cada vez mais o principal e, por fim,

edição total ou plena (full post-edition ou heavy-post

o único para os entrantes na atividade, já que as

edition). Cabe ao tradutor que vise faturar com essa

categorias (b) e (c), com o passar do tempo, terão

necessidade escolher uma ou outra à qual se dedicar.

cada vez menos membros. Afinal, ninguém é eterno.

Todavia, é preciso lembrar da transitoriedade

Por fim, encerrando o quesito competências,

(associada ao feedback) da pós-edição como

a norma exige dos pós-editores na abordagem

atividade, mas sem que nos deixemos enganar por

profissional da atividade:

ela. Embora, pensando da transitoriedade da

a) conhecimento geral da tecnologia de

atividade, a pós-edição ligeira possa parecer mais

MT e entendimento básico dos erros

atraente quando consideramos o menor esforço

comuns de um sistema de MT;

exigido, não estariam na construção das capacidades

b) conhecimento geral de ferramentas

de um pós-editor os alicerces para uma convivência

computadorizadas de auxílio à

futura com os sistemas automáticos de tradução e,

tradução;

portanto, a sobrevivência do profissional tradutor? Em

c) conhecimento e capacidade para

função disso, não estaria surgindo a necessidade (e

determinar se o resultado de MT faz

não, como tem sido até hoje, a opção) de os tradutores

sentido, em termos de tempo e esforço

profissionais procurarem o refinamento e a certificação

exigidos para possíveis correções;

de suas habilidades através de instituições de nível

d) capacidade de seguir instruções

superior que formem linguistas e tradutores? Segundo

recebidas e enfocar questões

vejo, é o quadro que se desenha. Tanto a norma ISO

específicas, providenciando as

18587 quanto sua irmã, a ISO 17100, não são leis,

correções necessárias.

nem regulamentam a atividade do tradutor ou do póseditor. Não obstante, são provenientes de uma

Conclusão
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instituição que é sinônimo de qualidade para todos os

Uma pergunta que todo tradutor profissional se faz

setores da economia mundial, inclusive aqueles que

hoje, em razão do avanço da tradução de máquina, é

demandam traduções para funcionar ou mesmo

que lugar ele terá em um mundo onde as necessidades

sobreviver. Some-se isso à tendência já de tempos e

de tradução serão atendidas principalmente por

rapidamente crescente da busca pelas certificações

sistemas de tradução de máquina. É uma pergunta

de qualidade e está formada a imagem de uma

inquietante, para a qual a pós-edição pode se

realidade onde tradutores que não atendam os

apresentar como a resposta mais simples. Os termos

quesitos dessas normas, ou não saibam como lidar

da ISO 18587, contudo, põem por terra essa visão.

com elas, terão cada vez menos lugar.
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Leituras que valem a pena

LEITURAS QUE
VALEM A PENA
O que faz um tradutor?
Por Karla Lima

E

ncontra com frequência construções dúbias

As definições oficiais são muitas, as possíveis

como o título desta coluna. “O que faz um

são ainda mais numerosas. Uma de que gosto

tradutor?” significando “Qual o seu trabalho,

em especial é até bem singela: um bom tradutor

em que consiste sua atividade?” ou “O que faz um

presenteia. Pois não é assim que nos sentimos

tradutor?” no sentido de “O que forma, o que constitui

quando entregamos ao leitor ou ouvinte o fruto do

um tradutor?”?

nosso esforço, como se estivéssemos oferecendo
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uma prenda artesanal, com tudo que isso acarreta

Millôr, que completaria 94 anos em agosto se

em termos de orgulho, humildade e expectativa

não tivesse abotoado o paletó (buttoned his jacket)

de agradar?

em 2012, teve muitas ocupações, mas jamais a de

Segundo o Ethnologue, que desde 1951 lista os

aspone – ou, como nos ensina neste antológico

idiomas vivos, mortos e em risco de extinção, 7.099

antimanual de tradução: nunca foi saaa, ou um

línguas são faladas atualmente. Uma inspiradora

sperm at all assessor.

abundância de matéria-prima com a qual podemos
confeccionar nossos futuros presentes.

Retrato fiel do espírito libertário e irreverente
do autor, The cow went to the swamp – A
vaca foi pro brejo transpõe para o inglês, by

The cow went to the swamp – A vaca
foi pro brejo
Millôr Fernandes, ilustrações de Nani
Companhia das Letras

the foot of the letter, cerca de 600 das mais
coloquiais expressões idiomáticas brasileiras,
com resultados hilários. Quem dominava as
normas com perfeição bem tinha o direito a uma
subversãozinha intencional.

Ilustrador, lutador de artes marciais pupilo de Hélio

A tradução vivida
Paulo Rónai
José Olympio Editora

Gracie, poeta, tema de enredo de escola de samba,
jornalista, pintor, compositor gravado por Nara Leão,
roteirista de cinema e de musicais, apresentador
de TV, dramaturgo, cocriador do frescobol, escritor
e vice-campeão mundial de pesca de atum, Millôr
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Fernandes foi também tradutor de Shakespeare,

Todos nós conhecemos Paulo Rónai, doutor em

Beckett e Bernard Shaw; Pirandello e Dario Fo;

filologia latina e neolatina nascido em Budapeste

Brecht e Fassbinder; Molière e Racine; Aristófanes e

em 1907 e emigrado para o Brasil em 1941 após

Sófocles; Tchecov e muitos outros.

passar seis meses em campo de concentração.

Uma vida profissional rica e variada, como se

Fundar a Abrates foi uma das contribuições que

vê, na qual não faltaram demissões escandalosas,

esse professor, poliglota fluente em nove idiomas,

processos movidos contra empregadores e tiradas

deu a seu país de adoção. Rónai supervisionou e

históricas. Conta-se que, após uma reforma editorial

prefaciou todos os 89 volumes da versão brasileira

na revista O Cruzeiro, o editor garantiu que lhe daria

de A comédia humana, trabalhou por mais de

toda a liberdade, ao que o intelectual teria respondido:

quatro décadas ao lado de Aurélio Buarque de

“Odilo, você vai me perdoar, mas ninguém pode me

Holanda na tradução e organização de Mar de

dar liberdade. Pode tirar, mas dar, não pode”.

histórias, antologia do conto mundial, envolveu-
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se com inúmeros projetos editoriais e proferiu

O livro que apresentou Gabriele Wohmann aos

muitas conferências, das quais este volume reúne

brasileiros existe graças à paranaense Rosvitha

oito: “Definições da tradução e do tradutor”, “As

Friesen Blume, pós-doutorada em Literatura Alemã

armadilhas da tradução”, “Os limites da tradução”,

pela Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, que teve

“Usos e abusos da tradução”, “As falácias da

a ideia, escolheu e traduziu os contos e publicou

tradução”, “O desafio da tradução poética”, “Saldos

a coletânea pela editora da instituição onde é

de balanço” e “Operação Balzac”.

professora no curso de pós-graduação em estudos

Publicado originalmente em 1975 e relançado

da tradução.

em 2012, o título aborda não apenas aspectos

Devemos

a

esse

descoberta

quase filosófico, como o bom senso e a cultura

confessa que, começando em 1957, publicou

geral necessários ao tradutor, o uso ideológico

poemas, ensaios, peças para teatro, televisão

de maiúsculas e minúsculas e a gratificação que

e rádio, quinze romances e 500 contos. Seus

extraímos do trabalho, apesar das frustrações

trabalhos, traduzidos para uma dúzia de idiomas,

a que todos estamos sujeitos. As conferências

se concentram em personagens femininas e no que

mesclam temas pessoais, como a descoberta da

se passa no interior dessas protagonistas. O que

poesia brasileira e as dificuldades para aprender

leva uma mulher a não denunciar o roubo de sua

português na Hungria dos anos 1930, e assuntos

carteira, apesar de saber quem é o ladrão? Por que

ainda hoje relevantes, como a escolha do original,

uma dona de casa em tudo perfeita envenena o

a remuneração inadequada e o problema do crédito

marido com doses assassinas de colesterol? Desde

– o próprio Rónai não foi creditado pela revisão

quando a feiura de uma concorrente é consolo para

de uma edição brasileira de Em busca do tempo

quem foi derrotada em uma premiação artística?

perdido, de Proust.

Por que uma esposa bebe exageradamente, se o

humor, é um livro para ser relido periodicamente e
valorizado sempre.

de

uma

a

técnicos do ofício, mas também questões de cunho

Recheado de exemplos, casos pitorescos e

nacional

empreendedorismo

grafomaníaca

marido é um anjo?
Gabriele Wohmann é tão impiedosa que na
Alemanha é conhecida como “a escritora do
olhar maldoso”, informa-nos a orelha do volume.

Contos de Gabriele Wohmann
Gabriele Wohmann
Tradução de Rosvitha Friesen Blume
Editora da Universidade Federal de
Santa Catarina

Ao denunciar as mazelas de uma burguesia que
tenta enterrar o passado, a escritora exibe um
sorriso que, se não chega a ser cruel, é ao menos
sarcástico. Gabriele faleceu em 2005. Os dez contos
selecionados pela tradutora cobrem o período de
1958 a 2000. Paulo Henriques Britto, consagrado
tradutor com mais de cem trabalhos publicados, é
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também professor de tradução, de criação literária e

O imperador
Ryszard Kapuściński
Tradução de Tomasz Barcinski
Companhia das Letras

de literatura na PUC-Rio, a primeira instituição do país a
oferecer Tradução como curso de graduação, em 1968.

A tradução literária
Paulo Henriques Britto
Civilização Brasileira

Ryszard Kapuściński (1932 - 2007) foi um repórter
polonês formado em história que trabalhou como
correspondente internacional por mais de 50 anos,
durante os quais cobriu 27 revoluções ou golpes,
Neste livro clássico, Britto apresenta teorias alheias

esteve em uma dúzia de guerras e foi condenado

no mínimo controversas, tal como: “Se os tradutores se

ao fuzilamento quatro vezes. Em seu périplo lítero-

fazem transparentes ou invisíveis, como podem querer

jornalístico, testemunhou a derrocada dos impérios

ser bem remunerados?”, e esta outra: “O argumento

coloniais europeus na África (Ébano, minha vida

é que é impossível ter acesso ao sentido único de um

na África), a queda de Mohammad Reza Pahlavi,

original, já que os textos admitem múltiplas leituras. (...)

o último xá persa (Xá dos Xás), um sangrento

A própria ideia de fidelidade ao original cai por terra; não

conflito entre Honduras e El Salvador provocado por

há um sentido estável no original a que ser fiel, e mesmo

desavenças esportivas (A guerra do futebol) e o fim

que houvesse tal coisa, o tradutor não poderia ter acesso

da União Soviética (Imperium). Um apanhado de

a ela”. Em seguida, com meros comentários ou francas

suas experiências está no livro de memórias (Minhas

contraposições, analisa cada uma das teorias.

viagens com Heródoto).

Para além da bibliografia, de 35 livros e dois

O estilo irretocável levou o autor a publicar não

dicionários, a obra se compõe de três capítulos: “Algumas

só pela agência de notícias de seu país natal, a

considerações teóricas”, “A tradução de ficção” e “A

Polska Agencja Prasowa, mas também em The New

tradução de poesia”. Abundante em comparações e

York Times e no Frankfurter Allgemeine Zeitung.

avaliações de hipóteses, o título conduz o leitor pela

Em O imperador, Kapuściński entrevista ex-

mão por entre os meandros das escolhas tantas vezes

empregados de Hailé Selassié I, que de 1930 a 1974

insatisfatórias que fazemos – e cita trabalhos próprios

governou a Etiópia como um deus, e por meio desses

como exemplo das limitações a que nenhum de nós

relatos traça um amplo retrospecto sobre a ascensão

escapa. A insatisfação, porém, não deve nos desestimular.

do monarca, seus dias de poder tirânico e a inevitável

Como afirma o autor: “Se a fidelidade absoluta, integral,

derrota ante a fúria da população unida e mobilizada.

perfeita é uma meta inatingível, nem por isso vamos abrir
mão dela como orientação”.
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“Tradutor do mundo” é um de seus muitos
justificados epitáfios.

programa de
MENTORIA

caminho das pedras

COMO FUNCIONA O PROGRAMA
DE MENTORIA DA ABRATES?
Objetivo do programa e pré-requisitos

O programa tem por objetivo orientar profissionais com até dois anos de experiência ou
estudantes do último ano dos cursos de Tradução, Interpretação ou Letras, sobre aspectos
práticos do mercado, durante um período de seis meses, por um mínimo de doze horas no total.
Criado a partir de programas semelhantes pelo mundo, o “Caminho das Pedras” veio para
atender a antiga demanda do ofício, onde várias perguntas ficaram muito tempo sem resposta
e muitos levaram um bom tempo até entender certas nuanças profissionais.

Como ingressar no programa

A admissão se dá por processo seletivo, com ficha de inscrição, pedidos de dados dos
candidatos, além de redação. Lembrando que é obrigatório que os candidatos sejam
associados da ABRATES, estejam com suas obrigações em dia e não tenham experiência
profissional superior a dois anos.
As fichas serão analisadas pelo Comitê de Coordenação da Mentoria, e os pares são formados
mediante o aceite dos mentores disponíveis. O programa é o resultado do esforço dos diversos
profissionais altamente experientes nas áreas de tradução e/ou de interpretação, que estão
sempre dispostos a ajudar no que for possível para o aprimoramento daqueles que desejam
abraçar a profissão.
Se você se encaixa nos pré-requisitos de admissão, associe-se à ABRATES e inscreva-se para a
seleção do Programa de Mentoria “Caminho das Pedras”.
Acompanhe nas redes sociais:
facebook.com/mentoriaAbrates
Twitter: @AbratesMentoria
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Eventos

ANOTE NA AGENDA
Fique por dentro das datas de alguns dos eventos
da área nos próximos meses.

OUTUBRO

1 – 3 	LocWorld Silicon Valley
Localization World, Ltd.
Santa Clara, Califórnia, EUA

12 – 13

ND Bucharest
Elia (European Language Industry Association)
Bucareste, Romênia

16 – 18

41st Internationalization & Unicode
Conference (IUC41)
Object Management Group
Santa Clara, Califórnia, EUA

19 – 20 	AETC
Association of Estonian Translation Companies
Tallinn, Estônia
19

Gender and Family: How Does the
Language Services Industry Fare?
The International Multilingual User Group (IMUG)
Menlo Park, Califórnia, EUA

19 – 20 	AETC
Association of Estonian Translation Companies
Tallinn, Estônia
23 – 25 	SLSP
GRLMC, University of West Bohemia
Le Mans, França
24 – 26

tcworld - tekom
tekom
Stuttgart, Alemanha

25 – 28

58th ATA Conference
American Translators Association
Washington, D.C., EUA

26 – 28

METM17
Mediterranean Editors and Translators
Brescia, Itália

30 – 31 	TAUS Annual Conference
TAUS
San Jose, Califórnia, EUA
30 	InterpretAmerica 6 Summit
InterpretAmerica, LLC
Washington, D.C., EUA

NOVEMBRO
1	TAUS QE Summit San Jose
TAUS
San Jose, Califórnia, EUA
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2 	TAUS Data Summit
TAUS
Mountain View, Califórnia, EUA
4 	Translation and Disruption: Global and
local perspectives
University of Portsmouth
Portsmouth, Reino Unido
5 – 6 	LavaCon Conference on Content Strategy
and TechComm Management
LavaCon
Portland, Oregon, EUA
6 – 7 	Translating Europe Forum
European Commission, DGT
Bruxelas, Bélgica
9 - 10

5th International TTT Conference
Iolar
Bled, Slovenia

9 – 10 	Balkan Language Industry Symposium
Asia-Pacific Association for Machine Translation
Nagoia, Japão
10 – 11 	Translation & Minority 2: Freedom and
Difference
University of Ottawa, School of Translation and
Interpretation
Ottawa, Canadá
16 – 17 	Translating and the Computer 39 (TC39)
AsLing
Londres, Reino Unido
16

PanLex
The International Multilingual User Group (IMUG)
San Jose, Califórnia, EUA

17 – 18 	EXPOLINGUA Berlin
ICWE GmbH
Berlim, Alemanha
22 – 24

Nordic Translation Industry Forum
Anne-Marie Colliander Lind, Cecilia Enbäck
Helsinque, Finlândia

28 – 30 	Information Development World
The Content Wrangler, Content Rules
Menlo Park, Califórnia, EUA
Fonte: Multilingual.com
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Aniversários

OUTUBRO

Carolina Selvatici

15-10

Daniela Martins Carvalho

15-10

Gladys Pinheiro Wiezel

15-10

Tatiana da Silva Peixoto Perry

15-10

Tatyana Kovaleva Modesto

15-10

Angela Zarate Bandeira

16-10

Lais Rodrigues Torres Andrade

16-10

Laíssa Mitsue Watanabe Alves

16-10

Maurice Lisbona

16-10

Adrieli Martins

17-10

Bruno Murtinho de Moraes

01-10

Luiz Manoel Rocha Gadelha

01-10

Meritxell Almarza Bosch

17-10

Michel de Sousa Teixeira

01-10

Carolina Siqueira Muniz Ventura

17-10

Gustavo M. S. Sobral

02-10

Francy Guimarães Teixeira

17-10

Marcelo José Fassina

03-10

Juliana Vermelho Martins

18-10

Maria Alice de Mendonça Lima

03-10

Daniela Anna Maria Peruto

19-10

Therezinha Theodora Maria van der Geest

03-10

Paula Peruto D'Arolla Pedrosa

19-10

Ana Clara Teixeira Caribé

04-10

Helen Costa Oliveira

20-10

Adriana Pio Borges Mariano da Fonseca

05-10

Eduardo Ismael Lasota Paz

21-10

Carolina Trindade Genaro

05-10

Gustavo de Oliveira Seabra

21-10

Guilherme de Oliveira Ferreira

06-10

Isaias Silva Lanzeloti

21-10

Melissa Pilar Almeida Prado Soares

06-10

Mônica Koehler Sant'Anna

22-10

Natália Mazzilli Pereira

07-10

Sieni Maria Campos

23-10

Nina Jacomini Costa

08-10

Wagner Frederico Pawlowski

23-10

Tatiana Elizabeth Perez Soares

08-10

Juliana Samel Côrtes Fernandes

24-10

Verlow Woglo Jr.

08-10

Mariana Kruchin Marinho

24-10

Ana Heloisa Nascimento Beserra

10-10

Cláudia de Ávila Antonini

25-10

Isaque Hattu

10-10

Andréa de Souza Simões

26-10

Debora Andreza Zacharias

11-10

Gutemberg Raposo da Silva

26-10

Amanda Sampaio Mendasoli

12-10

Verónica Beatriz Colasanto

26-10

Carolina Cardoso Walliter

12-10

Dirce Guimarães Pacheco

27-10

Daphinen Aparecida da Silveira

12-10

Luciana Helena Bonancio

28-10

Annabella Blyth

13-10

Ana Julia Perrotti-Garcia

29-10

Fernanda Pamplona Costa

13-10

Ana Regina de Brum Fernandes

29-10

Erika Perosa Saigh Jurdi

14-10

Martha Rosemberg

29-10

Fernanda Marchezini Brahemcha

14-10

Peterso Roberto Rissati

29-10

Paula Godinhoto Peres Garcia

14-10

Thomas Patrick Jamieson

30-10

Reginaldo Francisco

14-10

Adriana Mascarenhas

15-10

Anna Maria Claudete da
Anunciação Leventoglu

15-10
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Cibelle Roberta Marques Ravaglia

01-11

Laura Innocenti

17-11

Mariana Pedro de Gois

01-11

Daniele Vasconcellos Fonseca

18-11

Vanessa Simões Moreira de Albuquerque

01-11

Fernando Hiroshi Maeda

18-11

Deborah Lüdi

03-11

Viviane Maria Rocha Andrade Almeida

18-11

Maurício Kakuei Tanaka

04-11

Fabiana de Castro Cusin

19-11

Rosalia Calamita

04-11

Paul William Dixon

19-11

Maria Fernanda Britto Rezende

05-11

Irai Rayen Freire

21-11

Blanca Hernando Barco

06-11

Giuliana Andrea Niedhardt Capella Santos

22-11

Janaína de Oliveira Ribeiro

06-11

Janete Peternel

22-11

Paula Mathias de Siqueira

06-11

Laila Cristina Rezende Compan

22-11

Priscila Osório Côrtes

06-11

Rafael Guimarães Maciel

22-11

Ricardo Ilton Martins

07-11

Carlos Augusto Grünewald

23-11

Fabio Gonçalves de Melo Santana

09-11

Beatriz Sinoni Santos

24-11

Victor Mariotto Palma

10-11

Elis Nádia Mendes de Rezende

24-11

Marcelo Neves Almeida

11-11

Marina Lobo Gonçalves

24-11

Juliana de Mello Chagas Lima

12-11

Gisele Noce

25-11

Luciana Penteado Miquelino

13-11

Carlos Alberto Pereira Ferreira

26-11

Marcos Paulo Santos de Camargo

13-11

Daisy Chagas de Assumpção Faria

26-11

Elisa Oliveira Câmara

14-11

Luiza Levy Lehmann

26-11

Marcia Buckley

14-11

Ana Elisa A. C. Igel

27-11

Maria Cristina Guerra Amaral Gurgel

14-11

Eduardo Domingues

27-11

Rodrigo Smaha Lopes

14-11

Ana Valeria Ivonica Silva

29-11

Vanisse Vaz Fernandes

14-11

Monica Conrado Lange

29-11

Carlos Saiz Alvarez

15-11

Odilon Carlos Correa da Silva

29-11

Mark Damian Ament

15-11

Jorge Alejandro Ailan

15-11

Gabe Bokor

16-11

Christina Ávila de Menezes

17-11

Daniel dos S. Silva

17-11

Isabella Ypiranga Monteiro

17-11

*Sua data de aniversário não está aqui ou
está incorreta? Corrija e mantenha o seu perfil
atualizado no site da ABRATES.

Somos a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada por tradutores/intérpretes voluntários, fundada
no Rio de Janeiro, nos anos 70. Promovemos cursos, eventos e fomentamos a troca de conhecimento e contatos entre colegas e/ou instituições e agências. Através
da ponte que estabelecemos flui o conhecimento e é feito o networking, mudando carreiras e vidas.
Cada vez mais presente e atuante, a ABRATES oferece vários benefícios para os associados. Veja mais no site e associe-se!
Entre em contato de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h

