
 

Regina é responsável pela Área de Documentação e Informação, dividida entre Arquivo e Biblioteca. 

A função da Biblioteca no CREMEC é dar suporte informacional ao Conselho, médicos e sociedade em geral sobre os     

assuntos de legislação e prática ética da medicina. 

A rotina de atuação de Regina está variando muito, desde a chegada do Corona vírus em Fortaleza (CE). Ela teve de  

abandonar o regime de trabalho remoto e voltar presencialmente durante alguns dias da semana com o aumento das 

demandas, decorrente do avanço da pandemia. 

“A pandemia levou a uma inversão de hábitos. Confesso que não tenho o mesmo prazer, mas é um momento de         

reinvenção, empatia e, principalmente, senso de coletividade”, conta. 

Na luta contra o Corona vírus, o Conselho Regional de Medicina do Ceará orienta pacientes e sociedade com                   

informativos, recomendações, normatizações e boletins, usando as mais diversas mídias para divulgação, função da      

Regina. A atuação dela enquanto Bibliotecária é dar suporte na elaboração dos conteúdos envolvendo pesquisa             

bibliográfica. 

É de conhecimento público que a função da notícia é informar e esclarecer, apresentando dados e fontes verídicas.       

Regina destaca que o papel do Bibliotecário neste contexto é avaliar a veracidade da notícia, pois deve controlar e fazer a 

checagem das fontes e relevância da informação. “Em tempos de pandemia, esses profissionais buscam levar a melhor 

informação possível aos usuários. O que mais me encanta na minha profissão é ser uma mediadora entre a informação e 

a busca por uma sociedade mais justa, sendo uma ativista na preservação da memória em uma época tão descartável”, 

afirma. 

Para os futuros estudantes de Biblioteconomia, deixa um recado: “A humanidade necessitará sempre de informação e de 

preservação de sua memória. Cabe a nós, o desafio de acompanhar e nos adequar para tratar e cuidar com todo zelo 

desses registros” 

Parabéns pelo seu trabalho, Regina! Profissionais como você nos dão esperança em meio à pandemia! 


