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

Apoio ao trabalho da
Santa Casa

Remodelação da SP-304

Arnaldo Jardim garantiu mais de R$ 3 milhões nos últimos anos para melhorias de infraestrutura e custeio da
Santa Casa.

O parlamentar apoiou obras de revitalização e
construção da 3ª faixa na rodovia SP-304.

Patrulha Agrícola
Os pequenos produtores rurais de Bariri tiveram seu
trabalho melhorado com a entrega da Patrulha Agrícola.
No valor de R$ 150 mil, o conjunto é formado por trator,
semeadeira, pulverizador e distribuidor de calcário.
@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial
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Pavimentação da estrada que
liga Bariri a Della Coletta

Recape da rua Francisco
Munhoz Segarra

Foi investido R$ 250 mil para o recapeamento das
ruas Francisco Munhoz Segarra e Orlando Beluzzo

Construção do II Posto da
Saúde da Família

E mais R$ 200 mil para custeio na área de saúde

Construção da Praça da
Juventude (Claudinei Assad)

Praça onde está o Centro Social
Urbano, também foi apoiada por
Arnaldo Jardim, com recursos de
R$ 662 mil.
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www.arnaldojardim.com.br

@arnaldojardim

arnaldojardim

Zona rural mais acessível
Recapeamento da Estrada
Vicinal “Ângelo Poli”

• R$ 2,7 milhões para realizar o recapeamento da estrada vicinal “Ângelo
Poli”, que interliga os municípios de Bariri e Itapuí. O trecho da vicinal é de 6
quilômetros, da cidade até a ponte do
bairro Marambaia.

Mais esporte e lazer para a população de Bariri
Construção da Praça Jácomo de
Angelis, no Núcleo Habitacional
Domingos Aquilante

Construção da Praça Miguel
Pinto Daniel, no Bairro
Maguins Vila
Arnaldo Jardim tem presença
constante em Bariri
Arnaldo
Jardim com
amigos e
lideranças do
município.
@deputadoarnaldojardim

Almoço dos agricultores em prol da Santa Casa.
@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220
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Esporte e educação são tratados como prioridade
Estádio Municipal
Farid Jorge Resegue

Reforma do Clube Municipal no
valor de R$ 260 mil

O apoio de R$ 200 mil para a iluminação garante
as atividades no famoso estádio

Sempre em defesa
do nosso Etanol

Liberação do Sisp do
Friburdogue para abate
de ovinos e caprinos
Saiba mais sobre nosso trabalho em:
www.arnaldojardim.com.br

@arnaldojardimoficial
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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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