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A Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina termina o ano encerrando também as atividades da
Gestão da Diretoria do Biênio 2016-2017, que em peso esteve presente como editores desta revista. Cada
um contribuiu para que tudo pudesse correr bem ao longo do ano. Sempre temos percalços que tentamos
solucionar da melhor maneira possível. Eu, Evandro Jair Duarte, faço público o meu agradecimento a cada
um deles: Camila Koerich Burin a nossa presidente incansável que muito nos apoiou em decisões
importantes e se entregou à causa da Revista ACB como editora e avaliadora, assim como as causas da
ACB; Andréia Sousa da Silva que na Vice-Presidência assessorou muito bem a nossa presidente, participou
como editora e avaliadora da Revista ACB e contribuiu de outras formas que não podem ser listadas aqui
para não estendermos; Debora Matias Gomes, secretária da ACB e editora da Revista ACB pessoa
incansável e organizada, que muito fez pela Associação, seu trabalho foi primoroso; Eduardo Silveira que
foi nosso tesoureiro, contribuindo com as finanças e para que tenhamos sempre valores para as contas,
muito inteligente e dedicado ao que faz, contribuiu com a Revista ACB como Editor e Avaliador e fez um
excelente trabalho de Marketing no Facebook; Franciele Carneiro Garcês da Silva que foi nossa diretora
técnica realizando cursos ao longo da gestão e foi Editora da Revista ACB; Kátia Maria Costa é uma
apaixonada pela Biblioteconomia e pela Associação, foi nossa Diretora Financeira e de Captação de
Recursos, agradecemos por todo apoio e por contribuir fortemente para a realização do Painel durante a
gestão, você ainda realizou atividades de Editora da Revista ACB, gratidão; Priscila Machado Borges Sena
é meu braço direito, contribuiu como Editora de Relacionamento e de Texto/Revisão da Revista ACB,
cuidou dos certificados e das declarações aos avaliadores, obrigado e muito obrigado por toda ajuda;
Raffaela Dayane Afonso foi segunda secretária da ACB e Editora da Revista ACB, além de contribuir com
a editoração ela ainda verificou se os trabalhos eram ou não publicados em outros espaços de
comunicação, ajuda fundamental para a verificação de plágios também, gratidão. Todos nós, da Revista
ACB e da Diretoria da Associação agradecemos a todos os avaliadores que até aqui nos acompanham e
contribuem ricamente com todos os trabalhos a eles encaminhados. Sabemos do compromisso de cada
um de vocês e é por isso que nós fazemos questão de agradecer e muito todo o companheirismo que
temos com vocês! Obrigado a todos pela atenção e pela parceria! Não podemos esquecer de agradecer a
cada autor que submeteu e nos procurou para publicar seus escritos, para nós é sempre prazeroso
trabalhar com vocês! Obrigado pela compreensão de cada um com os prazos, com os pedidos de ajustes,
com o atendimento às melhorias dos trabalhos, com a sugestões de melhorias e encaminhamentos para
nova rodada de avaliação. Agradecemos aos que, respeitosamente, aceitaram a visão de que os trabalhos
precisavam de mais reflexões e de melhorias e, por isso, não foram aceitos naquele momento, podendo
voltar ou se encaminhar para outra revista. Buscamos, com todo o respeito, ter um bom relacionamento
e orientar a cada um nos passos a serem seguidos para a publicação do que nos enviaram. Sabemos do
esforço individual e coletivo para que uma comunicação seja realizada em forma de artigo, relatos, outros.
Agradecemos a toda comissão de Chapecó que nos recebeu e realizou o Painel Biblioteconomia em Santa
Catarina no Oeste, vocês foram perfeitos! Lembramos também de amigos e colegas que nos ajudaram
com as edições com algumas dicas e sugestões. LEPIDUS, gratidão por toda atenção! Assim, encerramos
o ano com agradecimento a todos que direta e indiretamente nos ajudaram, contribuíram e colaboraram.
Afinal, somos uma Associação formada de colaboradores, de pessoas que doam seu tempo para as
realizações de cada ação e cada passo dado! Todos vocês que fizeram parte desta história até aqui:
OBRIGADO!
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