Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Orçamento 2018 do Ontário: 10 Principais Destaques
O plano da província inclui novos investimentos significativos em cuidados de saúde, cuidados
infantis, cuidados domiciliares e saúde mental, bem como novas medidas para criar mais
oportunidades para pessoas em toda a província. Os destaques incluem:
1. 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 co-pagamento
no plano Ontario Drug Benefit, o idoso no Ontário poupa no geral $240 por
ano. Esta expansão do OHIP+ dá prosseguimento à introdução de receitas
médicas grátis para todos com menos de 25 anos no Orçamento do Ontário - 2017.

2. Mais Cuidados Infantis, Mais Escolhas
Prover cuidados infantis de qualidade a preços 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, em média, $17.000
para uma família com um filho, e incrementa a economia que as famílias
realizam com o jardim de infância de tempo integral. Está demonstrado que
os programas de ensino na primeira infância melhoram o desempenho
académico da criança no decorrer de sua vida.
3. Novo Programa de Medicamentos e Tratamentos Dentários
Introduzir um novo programa de medicamentos e tratamentos dentários
(Ontario Drug and Dental Program), que reembolsa 80 por cento - até o
máximo de $400 por indivíduo, $600 por casal e $700 por família de quatro
pessoas com dois filhos - de receitas médicas e tratamentos dentários
elegíveis, por ano, para quem não tem benefícios de saúde no trabalho ou
que não está coberto pelo OHIP+ ou outros programas do governo.
4. Programa Casas Saudáveis para os Idosos
Introduzir o novo programa de Casas Saudáveis para os Idosos (Seniors’
Health Home Program). Este programa reconhece os custos adicionais que
os idosos incorrem para morar em suas casas, onde preferem estar. Oferece
um benefício de $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.
5. Hospitais Fortalecidos, Melhores Cuidados
Melhorar os hospitais com o fim de oferecer melhor acesso a cuidados de
saúde, reduzir o tempo de espera, abordar problemas de capacidade e
melhor atender às necessidades da crescente população do Ontário com um
número cada vez maior de idosos, através de um acréscimo de $822
milhões em 2018-19, bem como um investimento de cerca de $19 bilhões,
durante 10 anos para construir e modernizar hospitais.
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6. Questões de Saúde Mental
Prover melhor e mais rápido acesso a cuidados de saúde mental e de
tóxico-dependência para centenas de milhares de crianças, jovens e adultos,
adicionais, em todo o Ontário - atingindo o financiamento total de mais de
$17 mil milhões durante quatro anos.

7. Cuidados Domiciliares para os Idosos
Oferecer mais acesso aos serviços de cuidados domiciliares e comunitários,
incluindo 2,8 milhões de horas adicionais para apoio pessoal, e mais
284.000 visitas adicionais de enfermeiros através de um investimento de
$650 milhões durante três anos.

8. Remover Barreiras Para Indivíduos com Dificuldades de
Desenvolvimento
Building a fairer society by investing $1.8 billion to strengthen services for
about 47,000 adults with developmental disabilities through an approach that
enables informed choices and active participation in the community.

9. Apoiar o Sucesso Estudantil com Tarifas Grátis
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 estudantes
de famílias que ganham até $175.000 também são elegíveis a receber
generosa ajuda.
10. Elevar o Salário Mínimo e Criar Bons Empregos
Prover um aumento, já há muito esperado, para 1,2 milhão de pessoas, em
todo o Ontário, através do aumento do salário mínimo para $14 por hora no
dia 1º de janeiro de 2018, e para $15 por hora em 1º de janeiro de 2019. A
província também está a prover $935 milhões em novos financiamentos,
durante três anos, através do plano Bons Empregos e Planos de
Crescimento (Good Jobs e Growth Plan) para apoiar empresas do Ontário,
estudantes e licenciados, e para ajudar a atrair bons empregos, que
remuneram bem.
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