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2020, um ano de desafios e evolução

Chegamos a nossa edição final de 2020, para muitos um ano que não terminará no dia
31 de dezembro. Ao caminharmos para os seus últimos dias com um cenário, certamente, inimaginável nas mais pessimistas previsões, podemos elencar uma série de evoluções
positivas frente a adversidade imposta pela pandemia da Covid-19. Seja no que se refere à
saúde ou ao desempenho da economia global, o ano chega na reta final com um balanço,
muitas variações e uma certeza: o melhor está por vir! Estamos em evolução, movimento,
que enquanto estado da matéria, nos provoca profundas reflexões e assim foi ao longo de
toda história da civilização ocidental. Enfrentamos juntos este novo mundo que se apresentou, sofremos as dores das perdas que a pandemia impôs a humanidade, e celebramos
cada ato que extravasou nossa condição individual e abraçou o coletivo, seja em saúde,
economia, arte e cultura, solidariedade, enfim, o distanciamento social nos uniu a tal ponto
que hoje sabemos que juntos somos melhores. O “outro”, às vezes invisível, tornou-se “nós”
e, dispostos a escrevermos uma nova história, seguirenimos juntos. O Grupo Meon de
Comunicação permaneceu em guarda para garantir voz a todos os agentes necessários
para que como uma só cidade, nossa RMVale seguisse firme no propósito de enfrentar e
combater a pandemia e propiciar à nossa gente condições de biossegurança e plataformas
ativas para seu desenvolvimento econômico. Enquanto muitos, milhares, milhões, fecharam
suas portas e temporariamente encerraram suas plataformas, avançamos e abrimos novas
frentes, com o propósito de evoluirmos em movimento em direção aos nossos milhões de
leitores nos seis anos de nossa existência. Avançamos no Litoral Norte com uma base de comunicação para atender a população das quatro cidades e os turistas de todo o Brasil, que
impactados com a pandemia, precisavam de uma brisa marítima. A base Meon - Litoral
Norte cumpriu seu papel e pode agora percorrer outros destinos na RMVale. Lançamos o
maior projeto de educomunicação em exercício, o Meon Jovem, que traduz para os educandos os princípios basilares do jornalismo e a condição de contribuirmos para o bem coletivo
por meio da mídia. Fizemos a maior cobertura para a maior eleição vivenciada pela RMVale.
Estivemos por meio de nossos produtos, nos 39 municípios da região, maximizando as
propostas dos candidatos para melhorarem coletivamente a vida de suas comunidades.
Lançamos em outubro o Meon Jornal, primeiro impresso com a tecnologia de um portal de
notícias, híbrido, com a linguagem da internet para o leitor saborear por meio de papel certificado. E agora em evolução, lançamos o Meon – Diálogos e Estratégias, espaço voltado
às ideias para construção de uma sociedade mais justa, fraterna e humana. Feliz Natal e que
2021 venha fazer vez com nosso melhor: estarmos juntos. Regina Laranjeira Baumann
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