Todos os anos, mais de 3.500 crianças de Nova
Jersey apresentam níveis elevados de chumbo
no sangue acima do padrão federal.
Está na hora de mudar isso.

Lead-Free NJ
O que é Lead-Free NJ?
O Lead-Free NJ foi criado em 2021 como uma
colaboração igualitária e inclusiva. A organização
trabalha para garantir que as crianças de Nova Jersey
estejam livres de envenenamento por chumbo e que
nosso ambiente seja isento de chumbo, defendendo
mudanças nas políticas estaduais e locais.
O Lead-Free NJ busca eliminar as desigualdades raciais
e econômicas, concentrando-se nos riscos de chumbo
preexistentes em comunidades de baixa renda e/ou
comunidades de negros, ao mesmo tempo em que
cria as condições para que as crianças fiquem livres de
envenenamento por chumbo em todo o estado.

Por que existe Lead-Free NJ?
Os habitantes de Nova Jersey merecem viver e aprender
em espaços saudáveis e seguros, com acesso a água
potável. O chumbo encontrado na tinta, na água e no
solo afeta de modo desproporcional crianças menores
de seis anos, causando sérios problemas médicos e
comportamentais na idade adulta.
Todos os anos, mais de 3.500 crianças de Nova Jersey
apresentam níveis elevados de chumbo no sangue acima
do padrão federal. Muitas dessas crianças residem em
comunidades de baixa renda e/ou comunidades de
negros e estão em maior risco devido às condições
sistemáticas preexistentes.

Agora é a hora de recrutar parceiros, exigir ação e construir poder!

Qual é o propósito do nosso trabalho?
Os membros do Lead-Free NJ estão comprometidos em promover os seguintes objetivos compartilhados:

Eliminação Geral do Chumbo
Eliminar os riscos de
chumbo na infância em Nova
Jersey dentro de 10 anos.

Mudança de Política Igualitária
Conseguir a adoção de políticas
estaduais e locais proativas e
igualitárias que garantam que
nosso ambiente seja livre de
chumbo e que nossos filhos não
sejam prejudicados por ele.

Comunidades Fortalecidas
Desenvolver a capacidade
e o poder da população
local e das comunidades
afetadas.

Como você pode participar?
Lead-Free NJ une organizações comunitárias, a população
local, membros da comunidade e tomadores de decisão com
organizações direcionadas a políticas em todo o estado para
efetuar mudanças nos níveis local e estadual.
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Conecte-se com uma rede de pessoas que se esforçam para
tornar Nova Jersey livre de chumbo. A adesão é GRATUITA e
a inscrição é fácil!
Visite www.leadfreenj.org/become-a-member/.
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Junte-se hoje à Lead-Free NJ!

ão

DE EFEITO
A NÍVEL
LOCAL E
ESTADUAL

Org

adores d
eD
Tom
ec
i

es
sõ
MUDANÇA

nidade
mu
Co

ções Comunit
iza
ár
n
ia
a
s
rg

a

O

Mem
bro
sd

sD

o
ir e c i o d a s a P
na

lít

i

Lead-Free NJ
E-mail: info@leadfreenj.org
Site: www.leadfreenj.org
O New Jersey Future serve como a
"organização principal" para o Lead-Free NJ, e
os membros da equipe facilitam o trabalho
colaborativo.
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