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

Patrulha Agrícola
Os pequenos produtores rurais de Ipaussu tiveram
seu trabalho melhorado com a entrega da Patrulha
Agrícola, a pedido do prefeito Serginho Guidio e do
vice Tiãozinho. Os equipamentos facilitam a produção,
gerando emprego e agregando valor na zona rural. O
conjunto é formado por um trator, uma semeadeira,
um pulverizador e um distribuidor de calcário com o
objetivo de atender aos pequenos produtores.

Melhores estradas
Como secretário da agricultura paulista, Arnaldo Jardim
garantiu R$ 696.604,36 do Programa Melhor Caminho/
Pontos Críticos para a recuperação de 7,72 quilômetros
da IPC-147, no bairro Camping, propiciando melhor
escoamento da produção.
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Oportunidade de capacitação
Os moradores da região tiveram a oportunidade de se
capacitar no Curso de Recuperação e Manutenção de
Estradas Rurais. A ação foi desenvolvida pela prefeitura
em parceria com a Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de São Paulo (Codasp), vinculada à Secretaria
de Agricultura, a pedido do prefeito Serginho Guidio
e do vice Tiãozinho. O objetivo do curso é a formação
dos novos operadores de máquinas e equipamentos
agrícolas, além de ensinar boas práticas para a
recuperação de estradas vicinais.

Cuidar da água, cuidar do
futuro
Como secretário de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim apoiou a cidade
com a doação de mil mudas nativa, a pedido do
prefeito Serginho Guidio e do vice Tiãozinho .

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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