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Arnaldo Jardim
Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para Arealva.
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 Arealva.
Peço seu apoio e voto.

Uma cidade melhor para todos
A infraestrutura de Arealva também recebeu apoio do deputado Arnaldo Jardim, que garantiu
junto ao Ministério das Cidades
um investimento de R$ 1 milhão em 2015 para remodelar a
entrada do município e recapes
em ruas de vários bairros.

Mais renda para o produtor
A Associação dos Produtores Rurais de Arealva (Apra) ampliou sua participação no mercado graças ao apoio de Arnaldo Jardim como
secretário de Agricultura paulista. Com o Projeto Microbacias II, foi investido R$ 1,1 milhão.
A organização de 17 produtores cooperados
construiu dois silos com capacidade para armazenar 1.200 toneladas em cada estrutura.
Também foi feita a construção da sede da Apra,
a ampliação de um barracão, além da aquisição
de maquinários e equipamentos.
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Melhores estradas para o
produtor rural

Arnaldo Jardim garantiu em 2018 recursos de
R$ 300 mil para a readequação de trechos críticos pelo Programa Melhor Caminho. Foi feita
a reconstrução de 5 quilômetros da estrada
de acesso rural entre os municípios Arealva e
Iacanga (estrada Água Grande).

Reforma da Casa da
Agricultura
Como secretário de Agricultura paulista, Arnaldo Jardim fez reforma da Casa da Agricultura de Arealva,
antiga demanda da comunidade.

R$ 300 mil para recapeamento do
prolongamento da Avenida Matão

Arnaldo Jardim liberou
verbas para recape e
prolongamento do asfalto
da rua José Giatti
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www.arnaldojardim.com.br
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Iluminação da Praia Municipal de Arealva

Reforma da praça do Conjunto
Habitacional Jardim Vitória
O deputado federal Arnaldo
Jardim aprovou emenda que
garantiu R$ 25 mil para a reforma do espaço.

R$ 64 mil para construção de
Praça no Conjunto Habitacional
Job Garcia de Almeida
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Recapeamento de asfalto
na entrada da cidade
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Apoio contínuo à
agricultura municipal
O deputado Arnaldo Jardim auxilia a produção agrícola municipal destinando recursos
do SEIAA (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento). Entre 2015 e 2018,
Arealva recebeu um total de R$ 60 mil para
investir no desenvolvimento da agricultura
municipal.

Kit Cinema

Arnaldo Jardim conquistou
para o município um conjunto de equipamentos da Secretaria de Estado da Cultura
para exibição de filmes em
escolas, bibliotecas e outros
espaços públicos.

R$ 55 mil para aquisição de ambulância

Kit Livro
O deputado conseguiu também livros doados pelo Governo do Estado para a biblioteca municipal educando e
estimulando a imaginação da
população.

R$ 60 mil para construção de praça no
Conjunto Habitacional Boa Vista (Jacuba)

E mais:
R$ 400 mil para a readequação de trechos
críticos das estradas rurais dos bairros Soturna,
Corcova, Eufrazino e Ribeirão Bonito;
Doação de três kits esportivos para a diretoria
de esportes.

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