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Itapetininga
Arnaldo Jardim

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

Patrulha Agrícola
Como secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, fomentou a produção agropecuária municipal com a entrega de equipamentos que facilitam a produção no campo, gerando emprego e agregando valor na
zona rural. No valor de R$ 150 mil, o conjunto é formado
por um trator, uma semeadeira, um pulverizador e um
distribuidor de calcário.

Renda ao pequeno produtor
A Associação dos Produtores Rurais do Rio Acima e Faxinal (Aprraf) ampliou sua participação no mercado graças ao
apoio de Arnaldo Jardim como secretário de Agricultura. Com
o Projeto Microbacias II, foram investidos R$ 487.314,76. A
Aprraf adquiriu um caminhão para 10 toneladas e 1 caminhonete com baú isotérmico, além de equipamentos individuais para os associados.

Presença na cidade
Enquanto Secretário da Agricultura participou da ExpoAgro.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial
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Estradas melhores
Também como secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim garantiu recursos de R$ 730 mil para a readequação de
12 quilômetros de trechos críticos das estradas rurais, através
do programa Microbacias II, facilitando o acesso dos produtores. As melhorias garantiram melhor acesso e tráfego para o
transporte escolar e escoamento da produção agropecuária,
nas estradas que ligam o bairro do Rio Acima e Faxinal.

Apoio contínuo à agricultura
Arnaldo Jardim auxilia a produção agrícola municipal destinando recursos do SEIAA (Sistema Estadual Integrado de
Agricultura e Abastecimento). Entre 2016 e 2017, Itapetininga recebeu total de R$ 40 mil para investir no desenvolvimento da agricultura municipal, dando mais condições de
trabalho ao homem do campo.

Apoio para a cadeia
do agronegócio

E mais:
Arnaldo Jardim apoiou ainda a reforma da estrutura da
cobertura e a colocação de telhas especiais, além da pintura
do Centro de Produção de Sementes de Itapetininga (CATI/
DSMM), que produz sementes de trigo, triticale, aveia, milho
e soja convencional.

Arnaldo Jardim, em parceria com a prefeitura, promoveu reuniões e palestras para os produtores rurais. O objetivo foi a criação de um Plano de Desenvolvimento de Base Agrícola para
orientar e promover o desenvolvimento da cidade. Participaram
das atividades especialistas da Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (Cati) e do Instituto de Cooperativismo e Associativismo (ICA) e Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista
(FEAP). Como resultado, foi ampliada a participação dos pequenos agricultores locais nas compras públicas e as associações
de produtores tiveram aumento de vendas e renda.

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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