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Batatais

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

Mais saúde para a população
Arnaldo Jardim liberou em 2014 verba de R$ 150 mil junto
ao Ministério da Saúde para o funcionamento da Unidade
de Atenção Básica à Saúde, garantindo melhores condições de atendimento para a população.
Além disso, ele apoiou com R$ 10 mil para o Instituto Cantinho do Futuro, que trabalha com crianças e adolescentes, trabalhou para a construção da creche Fernando Pupim e viabilizou a construção da Central de Alimentação.

Mais apoio ao cooperativismo
Como secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim garantiu R$ 893 mil em investimentos na produção de pequenos
agricultores integrantes da Associação
Batataense dos Produtores da Agricultura Familiar (Abafa). A organização fez
a implantação de packing house para
melhorias na distribuição e embalagem
de verduras.
@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial
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Melhor atendimento para
o produtor rural

Também como secretário de Agricultura paulista,
garantiu a reforma da Casa da Agricultura de
Batatais O investimento de R$ 180.952 garantiu
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.

Sonho da casa própria
realizado por 192 famílias
As vidas de pelo menos 192 famílias de Batatais foram
transformadas com os recursos destinados por Arnaldo
Jardim. Quando secretário da Habitação, ele liberou a
verba para a construção de 192 casas nos Centros
Habitacionais Salim Jorge Mansur e Geraldo Ferraz
de Menezes. São mais de uma centena pessoas que
realizaram o sonho da casa própria.

Apoio contínuo à agricultura
Arnaldo Jardim auxilia a produção agrícola municipal
destinando recursos do SEIAA (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento). Entre 2017,
Batatais recebeu de R$ 20 mil para investir no desenvolvimento da agricultura municipal, dando mais
condições de trabalho ao homem do campo.

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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