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 O maior problema que a sociedade atual enfrenta é a falta de respeito em comunida-
de. A intolerância, o preconceito e a injustiça são frutos desse ato tão generalizado no coti-
diano. Se faz necessária uma mudança concreta na forma de agir e pensar de muitas pessoas 
que ainda não têm em mente a importância dos valores na vida social.
 Pode-se notar que, mesmo vivendo em uma sociedade avançada, muitas pessoas so-
frem diariamente com a intolerância, tanto religiosa, quanto política. Em diversos lugares do 
mundo, nações inteiras são dizimadas graças à falta de respeito perante a opinião do outro. 
Isso acaba se tornando um grave problema mundial, que merece a dedicação de todos.
 Percebe-se também que a desigualdade social é gerada a partir do preconceito em 
relação à raça e à cor. Muitos são prejudicados no meio profissional e isso acaba contribuin-
do para a grande falta de profissionais capacitados para suprir as necessidades da população. 
Nesse momento, o respeito para com todos, independente da raça, cor ou classe social a que 
pertence, se faz fundamental.
 O Brasil, um país em constante desenvolvimento, ainda sofre muito com a falta de 
respeito em sociedade. A desmoralização da pessoa humana, estampada publicamente na 
TV e internet, influencia pessoas de diversas idades à prática de atos que discordam comple-
tamente dos valores e princípios.
 Muitas famílias são afetadas constantemente por essa onda ruim denominada falta 
de respeito. Isso porque a boa convivência, familiar e social, se deve ao respeito de um para 
com os outros. Sem ele é impossível existir algum tipo de vida em comunidade.
 Dr. Otávio Lage, empreendedor e político, teve como base principal na edificação de 
sua vida profissional o respeito com o próximo. Sempre trabalhou de forma justa e honesta, 
se tornando exemplo a ser seguido por todos. Com sua dedicação, transformou Goianésia 
em sinônimo de qualidade de vida, que preza sempre o respeito como o valor principal para 
uma vida melhor.
 Respeitar o próximo, aceitar suas decisões e compreender suas ideias são os passos 
principais para uma sociedade melhor. As escolas devem ter o respeito como o valor prin-
cipal a ser passado às crianças. A família deve introduzir desde muito cedo esse princípio, 
para que as pessoas possam construir seus sonhos de forma correta e sempre respeitando a 
sociedade em geral.
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