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Arnaldo Jardim
Amigas e amigos,

Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para São João de Iracema.
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 São João de Iracema.
Peço seu apoio e voto.

Uma cidade melhor
para todos
Em 2014, São João de Iracema recebeu
apoio do deputado Arnaldo Jardim, que
garantiu junto ao Ministério das Cidades
um investimento de R$ 60 mil para melhorar a infraestrutura urbana e garantir
mais qualidade de vida à população.

Kit Conselho Tutelar
O deputado Arnaldo Jardim apoiou a liberação de recursos para o Conselho Tutelar, que cuida de crianças
e adolescentes em situação de riscos. Na cidade, ele
conseguiu um carro e um computador para equipar e
modernizar esse departamento da cidade.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220

Arnaldo Jardim

2345

Coligação: PPS, PSB, PSC, PTB - Coligação São Paulo Confia e Avança - Coligação: PSDB, DEM, PP, PPS, PR, PRB, PSD, PTB, SDD - CNPJ: 31.212.188/0001-65 - CNPJ - gráfica: 00.000.000/0000-00 - 15cm x 21cm - tiragem: xxx.xxx

Patrulha Agrícola
Os pequenos produtores rurais de
São João de Iracema tiveram seu trabalho melhorado com a entrega da
Patrulha Agrícola para o município.
Os equipamentos facilitam a produção, gerando emprego e agregando
valor na zona rural. No valor de R$
150 mil, cada conjunto é formado
por um trator, uma semeadeira, um
pulverizador e um distribuidor de
calcário com o objetivo de atender
aos pequenos produtores.

Apoio contínuo à
agricultura municipal
O deputado Arnaldo Jardim auxiliou a produção agrícola municipal destinando recursos do SEIAA (Sistema
Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento).
Em 2018, São João de Iracema recebeu R$ 20 mil para
investir no desenvolvimento da agricultura municipal,
dando mais condições de trabalho ao homem do campo
e melhorando sua renda.

Mais saúde para a população
Arnaldo Jardim liberou em 2018 verba de R$ 200 mil junto ao Ministério da Saúde para auxiliar no custeio da saúde de São João de Iracema, garantindo melhores condições de atendimento para quem precisa dos serviços. Já
em 2017, o deputado conseguiu auxiliar com valor ainda
maior: a emenda parlamentar de R$ 260 mil foi usada
para a aquisição de um micro-ônibus.

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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