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Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para Serra Azul.
Atuo também na Câmara dos Deputados em diferentes comissões lutando 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.
Peço seu voto e seu apoio para, com dignidade, exercer o meu mandato e continuar
trabalhando por Serra

Azul.

Mais apoio ao cooperativismo
Como secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim garantiu
R$ 240 mil em investimentos do Microbacias II na
Associação Agroecológica de Pequenos Produtores da
Agricultura Familiar (Fraterra). A entidade fez aquisição
de um caminhão com baú refrigerado e acessórios para
o transporte da produção de mandioca e banana. Assim,
a Associação se habilitou melhor para fornecer alimentos
para a merenda escolar do município, além de Serrana e
Ribeirão Preto. Antes, levava de 60 a 65 dias para colher
um pé de alface. Hoje, o tempo diminuiu para 35 dias.
O Microbacias II também fomentou com R$ 182 mil para
Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar Frutos
da Terra (Cooperfit). Com o recurso, a associação fez a
aquisição do caminhão baú.

Patrulha Agrícola
Os pequenos
produtores rurais de
Serra Azul tiveram seu
trabalho melhorado
com a entrega da
Patrulha Agrícola
para o município. No
valor de R$ 150 mil, o conjunto é formado por um trator,
uma semeadeira, um pulverizador e um distribuidor de
calcário.
Em 2017, ele obteve uma emenda de R$ 150 mil junto
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) para apoiar projetos de desenvolvimento rural.

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

Arnaldo Jardim,

engenheiro civil,
no exercício do seu mandato de deputado federal
tem priorizado temas ligados a agricultura,
meio-ambiente e a infra-estrutura, sempre
defendendo o fortalecimento dos municípios
e o desenvolvimento de São Paulo.
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