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Dr. Otávio, uma história de vida
Dr. Otávio era um homem guerreiro, incansável, seu outro ‘nome’ era trabalho. Sair
cedo para suas atividades sempre foi uma alegria, era seu maior prazer.
Gostava de acompanhar de perto os negócios, conversava com seus funcionários, além de
chefe, era um grande amigo. Era dinâmico e apaixonado pelo trabalho, para ele não existia
nada impossível, ele sempre enxergava oportunidades.
Um dos seus talentos era construir sonhos. Não desistia deles, era persistente e eficaz. Empresário bem-sucedido, teve o momento e a oportunidade para investir trabalhando
duro.
Um homem que também pensava no bem-estar da população, sempre tentando se
superar, satisfazendo a todos. O ex-governador fez grandes coisas para a população, trouxe
grandes benefícios, levou energia elétrica a muitos municípios, asfaltou estradas, criou a saneago, construiu escolas e o hospital materno infantil em Goiânia, e chegou até a dar aulas
de matemática na falta de professores. Estava sempre pronto para trabalhar pelo bem-estar
coletivo.
Além de carregar o “grande nome” Otávio Lage, como o chefe, o político, o empreendedor, era também o pai, o avô, o amigo. Dr. Otávio sabia valorizar as coisas simples. Um café
passado na hora, uma boa conversa com um amigo, o trabalho diário, o ar fresco de manhã
bem cedinho. As horas alegres com os netos, a vida cotidiana com a esposa Dona Marilda e
os filhos. Coisas que sabia valorizar, simplicidade para ele era seu jeito de viver. Sua formação,
seu sucesso como empresário e sua trajetória política, que para muitos seriam motivos de
orgulho para ele, eram motivação para que continuasse seu trabalho.
Dr. Otávio se foi, deixando uma grande história, uma história que aliás ele bem soube
escrever, em gestos, nas atitudes e nos bons exemplos que ficam para as futuras gerações se
espalharem neste grande líder político, chefe de família, empreendedor e cidadão.
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