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

Saúde de qualidade
Apoio ao produtor rural
• R$ 1,6 milhão para a Associação dos Produtores e
Olericultores de Lins e Região (Apol);
• R$ 7,4 mil para auxiliar os produtores a combaterem
as voçorocas.

Quem busca atendimento médico na cidade conta
com apoio do deputado Arnaldo Jardim. Ele foi responsável por garantir recursos de R$ 700 mil para a
reforma da UTI da Santa Casa, que passou a receber os pacientes com mais qualidade e conforto.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220

Arnaldo Jardim
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Melhores estradas

Futura pista de skate

Investimento de R$ 700 mil para obras de readequação de 15,61 quilômetros de estradas rurais

Incentivo à pecuária leiteira

Para alavancar a produção leiteira na região, Arnaldo
Jardim lançou em 2018 em Lins o Plano Mais Leite,
Mais Renda – iniciativa do Governo do Estado que pretende incrementar em até 41% o total produzido nas
propriedades paulistas.

Quadra de esportes no
Jardim Pasetto
E mais: em 2017, Arnaldo Jardim conseguiu verba de
R$ 260 mil no Ministério do Esporte para fomentar a
prática esportiva em Lins.

Quadra de esportes no
Jardim Bom Viver
Arnaldo Jardim
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www.arnaldojardim.com.br

@arnaldojardim

arnaldojardim

Construção da Galeria Pluvial
no bairro de Bom Viver

Quadra de esportes
no bairro José Dias
Santos

Recape com asfaltamento no
Jardim Bom Viver 3

Reforma do
telhado e o
calçamento da
Escola Professora
Decia Santos

Construção de guias e
sarjetas no bairro Bom
Viver IV

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial
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Parque infantil da Praça
Assis Lopez, no Jardim
Bom Viver 2

Construção do Núcleo
Habitacional Ulisses
Guimarães e benfeitorias
como a construção da praça

Centro Comunitário do
Conjunto Ulisses Guimarães

E mais:
• Recape das ruas no Conjunto Ulisses Guimarães;
• Construção da Praça do CDHU Jardim José Dias dos
Santos;
• Construção das Praça do Bairro Bom Viver;
• Cobertura da quadra do CDHU José Dias do Santos.

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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