ABAL
TR

HO

Compromisso comTRABAL

IA N Ç

Araçatuba

A

CO

NF

HO

CO

NF

Arnaldo Jardim

IA N Ç

A

Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para Araçatuba.
Na Câmara dos Deputados atuo pela educação, pela saúde e pelo desenvolvimento.
Trabalhando ao lado do cooperativismo, defendendo o setor agropecuário, também fui secretário
de Agricultura e Abastecimento no governo de Geraldo Alckmin. Cumpro este compromisso sempre
com ética e seriedade. Acredito merecer sua confiança por ser ficha limpa, por ter serviços realizados
e estar sempre presente.
Para com dignidade, exercer o meu mandato e continuar trabalhando por Araçatuba.
Peço seu apoio e voto.

Renda ao pequeno produtor
O Projeto Microbacias II investiu R$ 4.682.598 na cidade graças ao apoio de Arnaldo Jardim como secretário de Agricultura, permitindo assim que produtores e
associações ampliem sua participação no mercado e tenham melhores condições
de escoar a produção. A Cooperativa dos Produtores de Leite do Baixo Tietê
recebeu um investimento de R$ 1,081 milhão para a melhoria da logística do escoamento da produção de leite. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Beira Rio (ASBR) recebeu um investimento de R$ 435.803 para agregar valor na
produção de frutas por meio da otimização do sistema de produção.
Já a Associação das Pequenas Produtoras Rurais Bravas Guerreiras recebeu
R$ 370.214 para agregar valor na produção de frutas e hortaliças. A Cooperativa
Agropecuária do Brasil Central (COBRAC) implantou uma agroindústria no setor
de grãos com um projeto total de R$ 1,264 milhão. A Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Microbacia Hidrográfica do Córrego da Água Limpa investiu na ampliação da unidade de beneficiamento da fruticultura e mandioca com
um valor de R$ 373.375.

Patrulha Agrícola
Os pequenos produtores rurais de Araçatuba tiveram
seu trabalho melhorado com a entrega da Patrulha
Agrícola para o município. Os equipamentos facilitam a
produção, gerando emprego e agregando valor na zona
rural. No valor de R$ 150 mil, o conjunto é formado por
um trator, uma semeadeira, um pulverizador e um
distribuidor de calcário.
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Cessão de imóvel da
Expô Araçatuba
Arnaldo Jardim garantiu a cessão do imóvel da Secretaria da Agricultura onde se realiza a Expô Araçatuba. A
cessão foi feita na gestão do governador Geraldo Alckmin e permitirá um uso mais intenso do local, garantindo mais movimentação na cidade, fortalecendo o setor
agropecuário.

Melhor atendimento para
o produtor rural
Como secretário de Agricultura e Abastecimento paulista,
garantiu verbas para reforma da Casa da Agricultura de
Araçatuba. O investimento de R$ 630 mil assegura que
o local tenha melhores condições para atender o produtor rural e oferecer os serviços que ele precisa, agora em
uma Casa com estrutura nova, mais acessível e melhores
condições de trabalho para os funcionários.

Melhores estradas
Também como secretário estadual de Agricultura e
Abastecimento, Arnaldo Jardim garantiu recursos de
R$ 396.732,18 para a readequação de 3,95 quilômetros de trechos críticos da estrada municipal Caran Rezek
(ART-070). Essa mesma estrada recebeu mais R$ 952.218
do Programa Melhor Caminho para executar melhorias
que garantem acesso e tráfego para o transporte escolar e
escoamento da produção agropecuária.

Saiba mais sobre nosso trabalho em:
www.arnaldojardim.com.br
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Deputado Federal

Arnaldo Jardim

Arnaldo Jardim,

engenheiro civil,
no exercício do seu mandato de deputado federal
tem priorizado temas ligados à agricultura,
meio ambiente e a infraestrutura, sempre
defendendo o fortalecimento dos municípios
e o desenvolvimento de São Paulo.
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