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A vacina da vida e da esperança
2021 começa com a dádiva da vacina contra a Covid-19. O Estado de São Paulo, locomotiva de nossa nação, cumpriu seu papel
no investimento e promoção da ciência como aliada fundamental
para superarmos a maior crise de saúde da história contemporânea. De forma ordenada e célere, municípios se uniram e, em prazo extremamente curto, disponibilizaram suas estruturas para o
início da imunização dos profissionais da saúde e idosos. Nós, do
Grupo Meon de Comunicação, maximizamos o acesso à informação em todos os nossos veículos e de forma objetiva, minuto
a minuto, atualizamos as notícias e contribuímos para ampliar os
discursos e práticas necessárias para o enfrentamento a pandemia e, ao mesmo tempo, manter a roda da economia rodando.
A RMVale, em uma ação necessária, precisou retroceder à fase
vermelha, para desacelerar o contágio e impedir que o sistema
de saúde das cidades entrassem em colapso, colocando em risco
pacientes que necessitem de atendimento em unidade terapia intensiva para sobreviverem ao novo coronavírus. Diversas outras
regiões estabeleceram restrições ao já fracionado “novo normal”,
o que exige ainda mais de nós profissionais de comunicação, que
dia a dia estamos na zona de guerra, para podermos, por meio da
informação, salvarmos vidas. Todos juntos, unidos e esperançosos. É o meu desejo e de todo Grupo Meon de Comunicação, a
voz da RMVale, qualquer que seja o tempo.
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