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

Apoio contínuo
à agricultura municipal
Como secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim
garantiu recursos
de R$ 410 mil para
a readequação de
5,85 quilômetro de
trechos críticos de estradas rurais.

E mais:
• R$ 80 mil para o desenvolvimento agrícola;
• R$ 145 mil para reforma da Casa da Agricultura.

Mais renda
A Associação Microbacia Timbó Expeditense, com prefeito
amigo Vandi e do
presidente da associação, Dagoberto,
ampliou sua participação no mercado graças ao apoio de Arnaldo Jardim
como secretário de Agricultura. Com o Projeto Microbacias II, foram investidos R$ 486 mil. A organização de 28
produtores adquiriu um caminhão leiteiro com tanque
isotérmico para fortalecer a pecuária de leite na região.

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

@arnaldojardimoficial

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardim

@arnaldojardim

@arnaldo-jardim

arnaldojardim

(11) 97168-0220

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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