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Compromisso com

Novo Horizonte
Arnaldo Jardim

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

Mais saúde para a população de
Novo Horizonte

O deputado Arnaldo Jardim trabalha para a população
e conseguiu recursos para melhorar o atendimento de
saúde de Novo Horizonte. Junto ao Ministério da Saúde,
obteve R$ 250 mil para a Santa Casa de Misericórdia.
A preocupação do deputado com a saúde da população
fez com que ele, em 2016, conseguisse mais uma verba
de R$ 300 mil para a Santa Casa.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

Projeto Microbacias II

Como secretário estadual de Agricultura e
Abastecimento, Arnaldo Jardim entregou um
packing house para a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de Novo Horizonte (APAFNH). O investimento de R$ 1,1 milhão veio do programa estadual Microbacias II.
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Casas populares e mais qualidade de vida
Praça Soldado Constitucionalista
Sebastião Rodrigues
Visando melhorar a qualidade de vida dos habitantes,
Arnaldo Jardim garantiu a construção da praça que
atende os bairros Canaã e Paraíso.

Construção do Conjunto
Habitacional do Jardim Canaã

R$ 400 mil em recursos para
infraestrutura
Liberou recursos para o recapeamento do asfalto de
trechos da avenida Jornalista Paulo Falzetta e das
ruas Salomão Eid, Santos Fonseca e Antônio Sabino.

E mais:
R$ 400 mil para o recape de
20 mil metros quadrados de
vias públicas

Arnaldo Jardim
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www.arnaldojardim.com.br

@arnaldojardim

arnaldojardim

E mais:
• R$ 180 mil para investimentos na rede básica de saúde;
• R$ 300 mil para o custeio de programas de saúde, para
aquisição de insumos e manutenção das Unidades
Básicas de Saúde (UBS).

Trator para o pequeno produtor
R$ 250 mil para compra de
uma retroescavadeira com braço
estendido

R$ 509 mil para construção de
sistema comunitário de irrigação
para incentivar a citricultura
R$ 20 mil para o
desenvolvimento
da agricultura municipal
Arnaldo Jardim auxilia a produção agrícola municipal de
Novo Horizonte destinando recursos do SEIAA (Sistema
Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento),
programa da secretaria estadual da Agricultura.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial
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Recapeamento da Avenida Cônego Alfredo Reith

Arnaldo Jardim com amigos e lideranças de Novo Horizonte

Deputado participa de reunião na Novocana com fornecedores e empresas de máquinas e insumos, acompanhado do prefeito de Novo Horizonte, Toshio Toyota, do
presidente da Novocana, Teti Passoni, e da vereadora
Ivone Ruiz.

Arnaldo Jardim esteve no município, onde conversou
com lideranças do setor sucroenergético, entre eles, o
presidente da Novocana Teti Passoni e Roberto Holland.

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

@arnaldojardimoficial

@deputadoarnaldojardim
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@arnaldojardim
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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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