Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Para Deixar o Seu Dia a Dia Mais Viável
O Ontário está a ajudar pessoas de todas as idades a prosperar através de investimentos
significativos que reduzem custos para as famílias e oferecem maior segurança financeira
nesses tempos de rápidas mudanças na economia. Estes investimentos são essencias para
garantir que o Ontário continue a ser um excelente local para se viver e criar uma família.

Pré-escola Grátis

Prover cuidados infantis de
qualidade a preços mais
viáveis para famílias com
crianças, de dois anos e meio
até serem elegíveis para o
jardim de infância, o que
poupa, para uma família com
um filho, $17.000 em média, o
que incrementa a economia
que as famílias realizam com
o jardim de infância de tempo
integral.

Receitas Médicas Grátis
Para os Idosos
Prover medicamentos
receitados totalmente grátis
para todos com 65 anos ou
mais, garantindo assim que
nenhum idoso passe sem os
remédios de que precisa.
Através da eliminação do
dedutível anual e do copagamento no plano Ontario
Drug Benefit, o idoso no
Ontário poupa em geral $240
por ano.

Redução dos Custos
Dentários e de
Medicações
Introdução de um novo
programa de medicamentos e
tratamentos dentários (Ontario
Drug and Dental Program),
que reembolsa 80 por cento,
até $400 por indivíduo, $600
por casal e $50 para cada
criança da família, de receitas
médicas e tratamentos
dentários elegíveis para quem
não tem benefícios de saúde
no trabalho ou que não são
cobertos pelo OHIP+ ou outros
programas do governo.

Ajuda com o custo de vida
O Ontário está a:


Prover um aumento salarial, há muito esperado, para 1,2 milhão de pessoas em todo o
Ontário, aumentando o salário mínimo para $14 por hora em 1º de janeiro de 2018, e
$15 por hora em 1º de janeiro de 2019.



Introduzir o novo programa de Casas Saudáveis Para os Idosos (Senior’s Healthy Home
Program). Este programa reconhece os custos adicionais que os idosos incorrem para
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morar em suas casas, onde preferem estar. Oferece um benefício de até $750,
anualmente, para lares elegíveis, encabeçados por idosos com 75 anos ou mais, para
ajudá-los a viver independentemente e ajudar com os custos de manutenção de suas
casas.


Reduzir o custo de viagens quando a pessoa transfere entre o GO Transit/Union Pearson
Express e a (TTC) - cerca de $720 por ano para o usuário em geral, e, a partir de 1º de
julho de 2017, provisão de um crédito fiscal de transportes públicos para os idosos,
o qual representa uma economia de até $450.



Reduzir as contas de eletricidade residenciais, a partir de 1º de julho de 2017, em 25 por
cento, em média , chegando a 40 e 50 por cento para famílias rurais elegíveis, de baixa
renda familiar.



Reduzir o fardo financeiro para pacientes e seus entes queridos, exigindo que os
hospitais que cobram mais do que $10 por dia em tarifas de estacionamento ofereçam
passes descontados, em pelo menos 50 por cento das tarifas diárias máximas, para
visitantes frequentes.



Fazer com que fique mais viável para as pessoas atualizar suas casas para reduzir a
poluição, baixar emissões e economizar dinheiro em custos de energia, através dos
descontos verdes (GreenON). Isso pode significar economia de até $7.200 em
isolamento térmico novo, e até $5.000 na reposição de janelas, ou $20.000 na instalação
de uma bomba certificada de aquecimento de fonte geotérmica.



Possibilitar uma vida mais fácil e mais saudável para os idosos entre as idades de 65 e
70 anos, oferecendo uma vacina de herpes-zóster grátis, uma economia de cerca de
$170 por pessoa.



Poupar, para famílias de baixa renda, o custo de tratamentos dentários provendo,
gratuitamente, tratamentos dentários preventivos, de rotina e de urgência para crianças
menores de 17 anos.

Investir em cuidados infantis
O Ontário está a:


Prover cuidados infantis de qualidade mais viáveis através do programa pré-escolar
grátis para crianças, desde os dois anos e meio de idade até serem elegíveis para o
jardim de infância. Isso poupa, para uma família com um filho, $17.000, em média, e
incrementa as economias que as famílias realizam com o jardim de infância de tempo
integral.



Acrescentar mais de 100.000 vagas novas em infantários para que mais famílias possam
optar por cuidados infantis viáveis, de alta qualidade -- e oferecendo apoio financeiro
adicional às famílias através do subsídio de cerca de 60 por cento de todas as
vagas novas.
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Dar a famílias, com crianças de até 12 anos de idade, melhor acesso a programas de
cuidados antes e após o horário escolar, exigindo que os conselhos escolares ofereçam
esses programas na maioria das escolas de ensino básico

Apoiar os estudantes
O Ontário está a:


Fazer com que as tarifas dos cursos pós-secundários e universitários sejam grátis para
mais de 225.000 estudantes de todas as idades. Tarifas grátis ou reduzidas são
possíveis para estudantes de famílias de renda anual baixa ou média; as tarifas são
grátis para quem ganha até $90.000, e os estudantes de famílias que ganham até
$175.000 também são elegíveis a receber generosa ajuda.



Tornar mais fácil para alunos de famílias de renda média, ou alunos casados, a
qualificarem-se a receber o OSAP e maior assistência financeira, a partir do outono
de 2018.



Poupar, para mais de 5.000 estudantes, mais de $520.000 em livros didáticos grátis
online, bem como outros recursos educacionais, através da iniciativa Livros Educacionais
Abertos do Ontário (Ontario Open Textbooks Initiative).



Deixar o pagamento dos empréstimos do OSAP mais flexíveis. Alunos solteiros não
precisam começar a pagar a parte do financiamento que cabe ao Ontário até que
comecem a ganhar, no mínimo, $35.000 por ano, $10.000 acima do mínimo anterior
de $25.000.

Melhorar o custo de moradias
O Ontário está a:


Deixar mais fácil para as pessoas comprar sua primeira casa, dobrando, para $4.000,
o reembolso máximo dos encargos de transferência de imóveis (Land Transfer Tax) a
partir de 1° de janeiro de 2017, Isso significa que compradores de imóveis elegíveis em
Ontário não pagarão Land Transfer Tax nos primeiros $368.000 do custo de sua
primeira casa.



Expandir o controle de alugueres no mercado privado de unidades arrendadas e a ajudar
o mercado habitacional a se reequilibrar, através do plano de Habitação Equitativa
(Fair Housing Plan).
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