CINCO PONTOS IMPORTANTES EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2011
1.

Melhora da economia e recuperação das fontes de trabalho
• O Governo de Ontário e parceiros inovadores do setor privado estão criando e retendo ao redor de
10.000 fontes de trabalho através de novos investimentos no valor de 1.3 bilhões de dólares, incluindo
quase 175 milhões de dólares do governo de Ontário.
• O plano de impostos de Ontário para fontes de trabalho e crescimento está dando resultados. Ontário teve
uma recuperação de 91% dos postos de trabalho eliminados durante a recessão.
• Os novos programas de gerenciamento de Riscos “Risk Management Programs” estão dando apoio aos
agricultores.

2. Estamos protegendo o progresso que fizemos em educação
• Mais do que 60.000 vagas adicionais para estudantes de nível superior e universidades até 2015–2016.
• Programas de pré-escolas de tempo integral “Full-day kindergarten” serão iniciados em mais de 200
escolas em Setembro de 2011 sendo totalmente implantadas em Setembro de 2014.
3. Estamos protegendo o progresso efetuado no sistema de saúde
• Um adicional de 90.000 exames de mamografia, expandindo o programa para alcançar mulheres de alto
risco na faixa etária de 30 a 49 anos expandindo a quantidade de exames para a faixa etária de 50 a 69
anos.
• Uma estratégia “Mental Health and Addictions Strategy”, começando com crianças e jovens.
• Mais serviços e apoio farmacêutico para aqueles que recebem cobertura sobre remédios através do
programa de beneficio “Ontario Drug Benefit Program”, incluindo os de terceira idade.
4. Estamos retomando nossa meta em eliminar o déficit
• O déficit previsto em 2010–2011 teve agora uma redução de $3 bilhões sobre a previsão anterior.
• Os gastos em 2010–2011 têm uma previsão de ser $2.6 bilhões menor relativo ao orçamento previsto no
ano passado.
• Identificamos uma economia nos gastos planejados de quase $1.5 bilhões nos próximos três anos fiscais.
• Por exemplo: requerimento das entidades importantes a apresentar uma economia de gastos de $200
milhões ate o ano de 2013–2014.
• Financiamento terá uma redução de 10% no período de 2 anos para escritórios de operação com
recebedores de transferência de pagamentos específicos. O mesmo será aplicado para agencias
governamentais de grande porte.
• O tamanho do setor público Ontario Public Service (OPS) terá uma redução de 1500 posições entre
abril de 2012 e março de 2014. Isto é um adicional ao redor de 3400 funcionários reduzidos dos
funcionários integrais OPS anunciados no Orçamento de 2009.
• A Comissão de Reforma do Setor Público de Ontário, presidida pelo respeitável economista Don
Drummond, irá propor as mudanças que irão acelerar nosso plano para eliminar o déficit e ao mesmo
tempo proteger a educação e o sistema de saúde.
5. Iremos eliminar o déficit e ao mesmo tempo proteger os serviços públicos
essenciais e o crescimento econômico
• Outras medidas, como reduzir o imposto HST, resultaria em enormes cortes na educação e no sistema de
saúde, prejudicando assim as famílias e a economia de Ontário.
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PROTEÇÃO DA EDUCAÇÃO

PROTEÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Full-Day Kindergarten

Aumento de exames de mamografia


Pré-escolas de tempo integral “full-day
kindergarten” estarão disponíveis em mais 200
escolas em setembro de 2011, beneficiando ao
redor de 50.000 crianças.

No momento 600 escolas possuem o
programa de Pré-escolas em tempo integral
beneficiando ao redor de 35,000 crianças.

O programa será completamente implantado
em todas as escolas elementares em setembro de
2014, beneficiando ao redor de 247.000 crianças e
respectivas famílias.

Maior número de vagas em Colégios de Nível
Superior e Universidades

Mais do que 60.000 novas vagas para
estudantes em Colégios de Nível Superior e
Universidades serão criadas até 2015–2016.

Vagas suficientes para todos os estudantes
qualificados de Ontário.


Um adicional de 90.000 exames de
mamografia.


Expansão dos programas para alcançar um
maior número de mulheres e outras pessoas
com alto risco de câncer de mama.

Estrategia de Saúde Mental

O governo esta investindo em uma estratégia
no sistema de saúde mental “Mental Health and
Addictions”, iniciando este programa com crianças e
jovens.


Criação de um sistema mais integrado e
responsivo.

Expansão dos Servicos Farmacêuticos

Expansão dos serviços farmacêuticos e de
apoio para aqueles que recebem cobertura de
custos de remédios através do programa “Ontario
Drug Benefit Program” — ajudando as pessoas
de terceira idade com serviços como consultas de
acompanhamento relativo
à medicação.

