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Eleições 2020 e o legado de seus resultados

Na primeira eleição municipal em meio a uma pandemia, o voto dos eleitores da
RMVale mudou de padrão em relação as eleições de 2018, que consagraram o
presidente Jair Bolsonaro e os candidatos de direita. Ao menos pelas cidades valeparaibanas, o voto foi menos ideológico e mais pragmático, em apoio a bons administradores e políticos experientes. Prefeitos de grandes cidades de nossa região
metropolitana, como Felicio Ramuth, de São José dos Campos, Izaías Santana, de
Jacareí e Felipe Augusto, de São Sebastião, foram reeleitos comprovando a aprovação de suas gestões frente a forte crise sanitária e econômica que se instalou
por conta da Covid-19. Depois de duas votações fortemente polarizadas em que
candidatos que se diziam antipolítica, agora os bons gestores e políticos conhecidos voltaram aos cenários municipais. O Grupo Meon de Comunicação fez a
maior cobertura das eleições de sua história, nossos editores, jornalistas, colunistas e colaboradores se mobilizaram entrevistando os candidatos ao executivo de
diversas cidades de nossa região, além de cobrirem a apuração dos 39 munícipios
da RMVale em tempo real. Resultado: a maior audiência do Portal Meon desde
sua primeira postagem em 14 de fevereiro de 2014. Com participação na cobertura da Metrópole Magazine e do Meon Jornal maximizamos as plataformas
apresentadas pelos candidatos para governar os municípios e nossos leitores responderam com audiência qualificada e muita interação. Nossa participação em redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube tem crescido substancialmente,
mostrando aos nossos clientes que aproximarem suas marcas de nossos produtos
é a aposta certa para a ampliação de vendas e novos negócios. Nesta edição, os 38
prefeitos eleitos, em Taubaté, ainda há disputa pelo Palácio do Bom Conselho, matérias sobre saúde para entrarmos 2021 com qualidade de vida, o retorno gradual
da produção artística e cultural de nossa região por meio das plataformas digitais
e a baianidade de Morena Leite em sua brasileiríssima gastronomia. Obrigado pela
audiência e companhia. Seja Meon. A voz de todos em qualquer que seja o tempo.
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