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O difícil processo de adaptação de atletas brasileiros no exterior,
segundo especialista em Direito Desportivo
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Jonny Wilkinson, famoso jogador

A especialista em Direito
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cabelos longos deram lugar a um
corte mais conservador. «Um dos
advogados me chamava de
«Jesus». Aquilo me incomodava.
Até que decidi cortar os cabelos
para acabar com aquela
situação», lembra. Dez anos depois
do episódio, ele acredita que
adotaria uma postura diferente,
caso esse tipo de situação voltasse
a ocorrer. «Eu era muito novo e nem
demonstrava que aquilo me

incomodava, porque tinha receio
de que essa postura pudesse me
atrapalhar prossionalmente». Uso
de alcunha no local de trabalho
pode virar processo trabalhista.

RONCATO NA TV

Em entrevista à TV Cultura, Dra. Michely Xavier,
especialista no direito do trabalho, comentou
sobre os limites na relação de amizade entre
superiores hierárquicos e subordinados.

Evento realizado em abril na Roncato Advogados
Fique atento a nossa agenda de eventos no site
www.roncatoadvogados.com.br

Qual é o apelido da inconsequência?
Rio - Animal, Careca, Boi, Gordo.
São exemplos de apelidos que,
mesmo adotados no ambiente de
trabalho em tom de brincadeira,
podem virar assunto sério e parar
na Justiça, com pedido de
reparação moral ao trabalhador.
Antônio (nome ctício) tinha 22
anos quando atuou como
estagiário em um escritório de
advogados. Na época, mudou o
visual só por causa do apelido. Os
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Leia a matéria completa no site
odia.ig.com.br/economia/empregosnegocios/2017-03-05/qual-o-apelido-dainconsequencia.html
Publicado no jornal diário "O Dia" com
participação da Dra. Michely Xavier
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No dia 16 de abril, a Roncato Advogados em
parceria com a Made in Brazil, promoveu o evento
"Receita para uma boa adaptação de Atletas
Brasileiros no Exterior", onde os Drs. Rogério, Lucas
e Tatiana, palestraram com excelência o tema,
esclarecendo as principais dúvidas dos atletas
brasileiros que sonham em jogar no exterior.
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