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

Apoio ao trabalho
da Santa Casa

Arnaldo Jardim garamtiu recursos
para a instalação da Unidade de
Apoio de Assistência à Saúde
“Dr. Toshiuki Ushirubira Hoga”
onde serão realizados exames laboratoriais e ambulatoriais.

• R$ 250 mil em 2014 para a
Santa Casa de Cravinhos;
• Em 2015, mais R$ 250 mil;
• Em 2016, mais R$250 mil;
• Em 2017, R$ 300 mil para reforma e ampliação dos setores de ambulatório e laboratório da instituição.

Diretoria da Santa Casa, lideranças políticas e representantes da sociedade Civil agradecem ao deputado pelo trabalho na área da saúde de Cravinhos.

Mais saúde para a população
• R$ 470 mil para reformas e medicamentos;
• R$ 100 mil para construção da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Jardim Bela Vista.

E mais
• Obteve ainda recursos para perfuração de poço artesiano
no bairro Jardim Acácios em Cravinhos;
• R$ 5 milhões para construção do Trevo André Carrascoza,
que garantiu um novo acesso a Cravinhos;
• R$ 150 mil para construção de Praça no Jardim Alvorada.
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Uma cidade melhor
para todos
A infraestrutura de Cravinhos também recebeu apoio do deputado Arnaldo Jardim: R$ 300 mil em 2018 para melhorar a
cidade e garantir mais qualidade de vida à população.

- Asfaltamento da avenida Osvaldo Henrique de
Mattos (Avenida da Leco).

• R$ 600 mil para pavimentação de todas as ruas do
bairro Trajano Stella.

Arnaldo Jardim tem presença constante em Cravinhos.

• Pavimentação nas ruas Osvaldo Arantes Nogueira,
Antonio Manella, Osvaldo de Mello, Marechal Deodoro
da Fonseca e da avenida Winston Churchill.

• Arnaldo Jardim com os amigos Carlos Lúcio Bortoletti,
Tonhão Aníbal, Dê Agrella, Claudio Telles e professor Sílvio
Faiano discutem a perfuração de um novo poço artesiano,
uma vez que o último poço perfurado em Cravinhos foi uma
obra de 1992, conquistada pelo parlamentar.

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