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Dois Córregos
Arnaldo Jardim

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

Pavimentação do Anel Viário

A infraestrutura de Dois Córregos também recebeu apoio do deputado Arnaldo Jardim, que garantiu junto ao Ministério das Cidades um investimento de R$ 300 mil em 2014 e mais R$ 1 milhão
em 2015 para dar mais qualidade de vida à população. Obteve
ainda uma verba de R$ 336 mil para o recapeamento do asfalto
em 4,9 quilômetros de vias, além do asfaltamento em Guarupuã, obra executada com verba de R$ 200 mil.

Mais apoio ao cooperativismo
Como secretário de Agricultura, garantiu R$
850 mil em investimentos na Associação
dos Produtores Rurais de Dois Córregos.
O projeto, que beneficiou 16 produtores rurais do município, envolveu a construção
de barracão e aquisição de máquinas e
equipamentos para classificar, qualificar
e armazenar café.
@deputadoarnaldojardim
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Melhores estradas
Como secretário de Agricultura paulista, Arnaldo Jardim viabilizou melhorias em
4,88 quilômetros de estradas rurais. O recurso é do
Microbacias II, programa do
governo estadual.

Saúde garantida para
a população
A saúde de Dois Córregos contou com
apoio do deputado Arnaldo Jardim. Em
2018, o parlamentar garantiu recursos de
R$ 200 mil para o custeio de serviços
e na compra de remédios e insumos.
Apoio que continua, com a garantia de
mais R$ 250 mil para a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Unidade de Saúde da Família das Vilas Unidas.

Melhor atendimento
para o produtor rural
Como secretário de Agricultura e Abastecimento paulista, garantiu a reforma da
Casa da Agricultura de Dois Córregos.
O investimento de R$ 173 mil garantiu
que o local tenha melhores condições
para atender o produtor rural e oferecer
os serviços que ele precisa.
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Infraestrutura é prioridade para Arnaldo jardim
Confira as conquistas do
deputado para a cidade
• R$ 300 mil para investimento em
infraestrutura;
• R$ 150 mil para obras de infraestrutura
urbana;
• R$ 120 mil para ampliação e reforma do
centro comunitário do Conjunto Habitacional
Dr. Germano Sangalleti;
• R$ 50 mil para melhorias no Conjunto
Habitacional Dr. Germano Sangaletti;
• R$ 30 mil para reforma da quadra no
Germano Sangalleti.
Centro Comunitário Germano Sangalleti.

R$ 300 mil para pavimentação e construção de guias e
sarjetas da avenida
Bonsucesso.

Asfalto na ponte da Avenida 4 de fevereiro.

Construção da quadra no Jardim Paulista.
R$ 200 mil para asfaltamento de ruas no Loteamento ZEM, no distrito de Guarapuã.
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Recapeamento da rodovia
Fortunato Rocha Lima

Obra foi realizada em 2008 na estrada
vicinal que liga Bocaina a Dois Córregos.

Presença na cidade
E mais:

Doação de 3 mil mudas
de árvores da CPFL

• R$ 260 mil para dar agilidade aos
atendimentos médicos;
• R$ 32 mil para auxiliar no acolhimento de
idosos no Lar Espírita Tito Paiva;
• R$ 40 mil para reforma e ampliação do
Tito Paiva;
• Doação de um computador para o Tito
Paiva;
• Doação de 1.200 quilos em alimentos
para clínica de recuperação São Lourenço,
Lar Tito Paiva, Lar São Vicente de Paula e
Casa da Criança;
• Doação de 2 mil livros para as bibliotecas
de Dois Córregos, Guarapuã e Adea;
• Doação de kits esportivos;
• Oficina de Teatro;
• Doação de 690 livros para a Biblioteca
Municipal, Guarda Mirim e Distrito de
Guarapuã.

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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