Município de Augusta
www.augusta.ca
Augusta é uma das cidades mais antigas de Ontário, com raízes que
remontam ao século XVII. Aqui você vai encontrar casas históricas e
locais ultramodernos. As comunidades de Augusta incluem Algonquin,
Domville, Maitland, Maynard North Augusta e Roebuck. Algonquin é
uma comunidade residencial tranquila e é o lar da biblioteca do
município. Domville é um povoado ao norte de Prescott que ostenta o
Parque da Comunidade. Maitland é uma comunidade ao longo do rio
que também é conhecida por suas instalações para recreação (MERC)
e suas pistas de esqui. As atrações incluem o Museu Homewood,
Igreja azul (Blue Church), Ponto Baril (Point Baril), Rodas Antigas em
Movimento (Antique Wheels in Motion) e o Festival do dia do
trabalhador do norte de Augusta (North Augusta Labor Day Festival).
O município de Augusta possui grandes indústrias como o Ultramar Maitland Terminal, Nitrochem, Prax-Air, E.I.
du Pont Canada Company, Invista Canada and Kemira Chemicals. Augusta é onde crescem muitas pequenas
empresas e operações agrícolas. O centro comercial (Business Park) em Augusta está estrategicamente situado
na rodovia do condado N° 2 (County Road 2) próximo à rodovia 401. Um número cada vez maior de empresas
de pequeno porte está chamando a cidade de Augusta de lar. Empresários de vários setores de atividades são
atraídos para o ambiente rural e tranquilo da área.
População total 7,353 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura média de janeiro -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura média de julho 26 ⁰C (70 ⁰F)
Precipitação média anual 784 mm rain, 198 cm snow
Renda per capita $87,782
Rendimento médio familiar $105,966
Taxa média de desemprego 5-6 %
Adultos com ensino médio 1,815
Adultos com faculdade ou diploma universitário 3,430
Média de custo de aluguel para um apartamento com 2 dormitórios
$1,169

Média de três quartos bangalô destacado $287,579
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