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O livro “Comunicação: o Desafio dos Executivos” (Editora Unisul), do jornalista e professor
Laudelino José Sardá, será lançado no Núcleo ACIM Imprensa, da Associação Empresarial de
Imbituba. O objetivo da atividade é estimular o debate sobre a importância da comunicação
nas empresas e na vida dos profissionais, e ainda os benefícios que podem ser obtidos de um
trabalho estratégico. O evento acontece nesta quarta-feira (11/9), às 19 horas, na sede da
OAB de Imbituba.

Segundo o autor, a maioria dos executivos tem dois olhares: um para fora da organização, a
fim de enxergar as potencialidades de mercado e trabalhar as estratégias, e o outro para
dentro da empresa, onde ele se limita ao movimento hierárquico. “A malha de comunicação é
técnica e exige rigor do empregado na sua habilidade produtiva, em sincronia perfeita com a
exatidão tecnológica. A tecnologia da informação permite às pessoas buscarem referências e
aprender a evoluir, independentemente da iniciativa da organização de lhes proporcionar
treinamento. Para isso, o executivo precisa, sobretudo, aprender as vantagens de saber
trabalhar bem a comunicação”, afirma no livro.

Laudelino José Sardá, nascido em Florianópolis, é jornalista e professor. Atuou, durante 35
anos, em jornais – O Estado, Jornal do Brasil, Correio Braziliense, televisão e em rádio. Foi
assessor de comunicação da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), da UDESC
(Universidade do Estado de Santa Catarina) e da Unisul (Universidade do Sul de Santa
Catarina. Hoje, além de lecionar, dirige a Editora Unisul . É graduado em Letras e
Comunicação, especialista em Jornalismo Científico e doutor em Engenharia da Produção, na
área de gestão da comunicação nas organizações.

O ingresso custa R$ 10,00 e pode ser adquirido antecipadamente na ACIM ou pelo telefone
(48) 9616 0750. O livro Comunicação: o Desafio dos Executivos” curta R$ 20,00.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Comunicação o Desafio dos Executivos”
Data: 11 de setembro (Quarta-feira)
Local: Sede da OAB Imbituba, Rua Francisco Cândido Xavier, 536, Centro – Imbituba (Próximo
à nova Prefeitura)
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Ingresso: R$ 10,00
Contato: ACIM – (48) 3255.1415 ou Emanuelle Querino – (48) 9616-0750
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