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O olhar de quem
quer transformar

Têm vezes que o trabalho possibilita fazer o bem em 
qualquer período do ano, e transforma a qualidade de vida 
de crianças em situação de vulnerabilidade social. Em Vale 
do Sol, há dois anos a Ótica Focal resolveu desenvolver um 
projeto social que foca na prevenção e ajuda a detecção 
precoce de problemas de visão nas crianças carentes do 
município. A iniciativa dos empresários Paula de Oliveira e 
Joel Weber oferece, de graça, consulta com especialista e, 
em caso de identificação de problema de visão, o óculos, 
também sem custos. “Usando estudos científicos e embasa-
dos em estatísticas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
constatamos que uma em cada quatro crianças em idade 
escolar sofre de algum problema de visão. Vai além do 
aluno pedir para sentar na frente e não é apenas um déficit 
de atenção. Não podemos mudar o mundo, mas podemos 
mudar um pouco o lugar onde a gente mora”, reflete Paula.

Tendo professores e diretores como aliados, Paula e Joel 
apresentaram o projeto voltado a estudantes de quatro a 
14 anos e explicaram vários dos sintomas que as crianças 
podem apresentar e que indicam a dificuldade de enxer-
gar.  Ao detectar estes sinais, os professores contatam com 
a ótica, que faz o agendamento da consulta e, se preciso, 
providencia o óculos. Ainda que o foco do projeto esteja 
no ambiente escolar, já acabou se alastrando para outras 
famílias, que são abraçadas pela causa. Letícia Prestes (foto), 
19 anos, foi uma delas, e não deixa de seguir cuidando da 
saúde com as revisões regulares.

Para 2019, planejam os empreendedores, a ideia é levar 
o exame até a escola, disseminando informação e saúde. 
Desta forma, Paula e Joel querem seguir ajudando o ano 
inteiro. “Imagina a alegria daquele que tem dificuldade 
visual, ganhar um óculos e melhorar a qualidade de vida?”, 
questiona Joel, já sabendo a resposta. É felicidade para 
quem dá e para quem recebe. 


