Olá. Eu sou Mike Schreiner, líder do Partido Verde de Ontário e candidato a ser o próximo MPP (Membro do
Parlamento Provincial) de Guelph. Acredito que Guelph possa conduzir Ontário para a economia limpa, para
que possamos criar empregos que colocam as pessoas e o planeta em primeiro lugar. Eu serei um campeão
por Guelph. Lutarei por um futuro próspero e saudável para nós, para os nossos filhos e netos.
Agora, é a hora de saltar para o futuro. O Partido Verde de Ontário tem uma plataforma de nove pontos
totalmente calculada para proteger as pessoas e os lugares que amamos enquanto aproveitamos as
oportunidades na emergente economia limpa. Seremos proactivos, não reativos. Apoiaremos serviços
públicos fortes e soluções inovadoras para combater as crises imobiliária, de saúde mental e climática.
Seremos honestos consigo sobre como pagar por tudo isto.
Tarefas
• Construir uma ponte para a economia limpa, redirecionando $ 3,1 biliões em programas de apoio às
empresas para inovação em tecnologia limpa, processos de produção avançados e bio-produtos.
• Tornar as nossas casas e empresas mais eficientes em termos energéticos, com um Programa Verde
de Construção e Negócios de $ 4,18 biliões, para economizar e reduzir a fatura de energia e criar
empregos.
• Reduzir os impostos sobre os salários das 400.000 pequenas empresas de Ontário, dando-lhes alívio do
fluxo de caixa para pagar salários melhores e criar mais empregos na comunidade.
Pessoas
• Desbloquear o imobiliário para que todos tenham um lugar que possam chamar de lar, exigindo que
20% de todos os novos empreendimentos imobiliários sejam acessíveis.
• Investir $ 4,1 biliões como um primeiro passo para colocar a saúde mental sob o OHIP+ (Plano de
Seguro de saúde de Ontário) e transformar nosso sistema de saúde num sistema de prevenção da
doença.
• Implementar uma Garantia de Rendimento Mínimo como uma maneira totalmente nova de combater a
desigualdade de rendimento e reduzir a burocracia para aqueles que vivem na pobreza.
Planeta
• Proteger permanentemente as principais regiões agrícolas e de abastecimento de água de Ontario,
incluindo expandir o Greenbelt (a Área Verde), e fortalecer as leis sobre a utilização dos nossos
preciosos recursos.
• Alimentar Ontário com 100% de energia renovável até 2050, dizendo não à energia nuclear cara e
dizendo sim à energia hídrica de baixo custo e à energia renovável de base comunitária.
• Construir vias públicas limpas e bem ligadas e pagar por isso com financiamento sustentável através de
ferramentas recomendadas de cálculo rodoviário de custos especializadas que têm funcionaram em
todo o mundo.

https://mikeforguelph.ca/platform
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