
Os óculos usados  
podem fazer a 
diferença!
Leões e Leos ajudam 
a conservar a visão, 
oferecendo óculos 
usados para crianças 
e adultos ao redor  
do mundo.



Por que devemos reciclar óculos?
Cerca de 120 milhões de pessoas* são 
deficientes visuais devido ao erro de refração 
não corrigido ( visão de perto e de longe). Quase 
todos os casos podem ser corrigidos e a visão 
normal pode ser restaurada com o uso de óculos, 
lentes de contato ou através da cirurgia refrativa.

A falta do uso de óculos pode negar a crianças e 
adultos oportunidades de educação, emprego e 
uma melhor qualidade de vida.

 

A jornada dos óculos reciclados
 1.  Leões e Leos coletam óculos usados em 

diversos locais comunitários.

 2.  Os óculos são encaminhados para o 
Centro Leonístico de Reciclagem de 
Óculos mais próximo, onde voluntários 
treinados fazem sua separação, limpeza e 
determinam os seus graus.

 3.  No centro de reciclagem, os voluntários 
cuidadosamente embalam os óculos 
selecionados, mantendo-os até que 
recebam pedidos de missões de 
distribuição de óculos. Óculos que não são 
adequados para reutilização são reciclados 
para sucata, com os lucros beneficiando 
projetos locais de Leões e Leos.

 4.  No local de uma missão, oftalmologistas 
e voluntários treinados Leões e Leos 
realizam exames de visão e distribuem 
óculos reciclados de graus apropriados, 
gratuitamente, para crianças e adultos 
carentes. 

*Estatísticas da Organização Mundial da Saúde



Você sabia que...
Os Centros Leonísticos de Reciclagem de Óculos 
em todo o mundo limpam e armazenam os 
óculos reciclados.

Os Centros Leonísticos de Reciclagem de Óculos 
funcionam voluntariamente com o apoio de 
doações públicas, contribuições individuais de 
associados e subsídios da Fundação de Lions 
Clubs International.

Muitos Centros Leonísticos de Reciclagem de 
Óculos ajudam a minimizar o lixo ao apoiar a 
coleta de metais e o processamento de sucata. 
Vidros quebrados são descartados, fornecendo 
“sucata para dinheiro”, uma renda que pode 
ajudar projetos da comunidade local.

100% das doações públicas aos Lions Clubes 
são utilizadas em causas humanitárias - nenhuma 
parte do dinheiro arrecadado é usado para cobrir 
despesas administrativas.
 
Os seus esforços contam!
Doe seus óculos usados, incluindo os óculos 
de sol e os de leitura para um local de coleta de 
Lions ou Leo clube perto de você.

CARE
GIVE         
RECYCLE
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