Confederação Internacional
Sociedade de São Vicente de Paulo
Conselho Geral Internacional
16º Presidente Geral

Carta 02/2020
Madrid, 3 de fevereiro de 2020

Projeto ‘Clube de Tradutores’
A/A: Conselhos Superiores / Membros da Estrutura Internacional
Assunto: 2ª convocatória do projeto “Clube de Tradutores”.
Estimados presidentes dos Conselhos Superiores:
Queridos membros da Estrutura Internacional:
1. O extenso volume e a imediatez das traduções aos quatro idiomas oficias (pontos 1.4 e 1.4.1 dos
Estatutos da Confederação Internacional) de notícias e documentos, assim como, as interpretações
consecutivas ou simultâneas em eventos internacionais que supõem para o Conselho Geral Internacional
(denominado ‘CGI’) um dos custos mais altos do seu orçamento, principalmente no que se refere a áreas de
formação e comunicação.
2. Com a finalidade de seguir reduzindo este gasto e destinar estes fundos para as atividades caritativas, o
CGI lança sua 2ª convocatória para o projeto “Clube de Tradutores”, no qual já fazem parte 18 tradutores
voluntários que estão realizando um grande trabalho.
3.

As pessoas interessadas em formar parte do Clube deverão cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser conhecedor da tradição e do carisma vicentino, da Regra da Sociedade, do papel institucional do
CGI, assim como, a termologia pertinente;
b) ter o domínio e estar formado desde o ponto de vista traduciológico e linguístico em, pelo menos, um
dos quatro idiomas oficiais (inglês, francês, português ou espanhol);
c) ter disponibilidade para traduzir semanalmente até 1.000 palavras;
d) Tratar como confidencialidade toda a informação recebida direta ou indiretamente, e não utilizar
nenhum dado desta informação de nenhuma maneira que seja distinta ao propósito do projeto.

4. O projeto do “Clube de tradutores” é uma atividade voluntária; por tanto, não implica em nenhum tipo
de remuneração, salário ou compensação econômica.
5. Os interessados deverão enviar um e-mail ao Departamento de Comunicação Internacional do CGI
(cgi.communication@ssvpglobal.org), junto com a ficha adjunta preenchida. Da mesma maneira, todos
aqueles que desejam prestar seus serviços de tradução deverão se comunicar pelo mesmo canal.
6. Agradecemos de antemão aos Conselhos Superiores por ajudar ao CGI na difusão desta carta e
esperamos que muitos vicentinos se ofereçam para servir a Confederação nesta nobre missão.
Servindo em esperança,

Carlos Lafarga
Departamento de Comunicación Internacional

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente Geral

Lema do Mandato 2016/2022: “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos (São Marcos 9, 35b)
Conselho Geral Internacional: 65, Rue de la Glacière – 75013 PARIS (França)
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ANEXO

Ficha ‘Clube de tradutores’

Ficha ‘Clube de tradutores’
Nome Completo
Ramificação da Família Vicentina
E-mail
Lingua materna
Indique idioma origem

Inglés

Francés

Espanhol

Portugués

Indique idioma(s) meta

Inglés

Francés

Espanhol

Portugués

Data:

Assinatura do voluntário

Ao preencher e assinar esta ficha, usted está declarando sua intenção de pertencer ao Clube de Tradutores do Conselho
Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, uma aticidade voluntária que se realiza sem nenhum tipo de
contraposição econômica. Os dados pessoais recolhidos nesta ficha serão de uso exclusivo para o fim descrito e não serão,
em nenhum caso, cedidas a terceiros ou utilizadas para qualquer outro fim, podendo dirigir qualquer consulta de
reclamação a: Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho Geral Internacional 65, Rue de la Glacière 75015 París –
França ou ao e-mailcgi.commnication@ssvpglobal.org
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