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www.Brockville.com
Brockville tem sido famosa por sua localização conveniente, beleza
exuberante, ótimos restaurantes e instalações recreacionais
desafiadoras. Com uma vista deslumbrante sobre o Rio São Lourenço e
o arquipélago das 1000 ilhas à sua porta, Brockville é verdadeiramente
um dos lugares mais cênicos do Canadá. Você sabia que Brockville foi
escolhido como uma comunidade segura mundialmente reconhecida
pela Organização Mundial de Saúde? Os resultados de uma pesquisa
comunitária mostraram que 97% dos moradores cidade se sentem
seguros morando aqui. Conclui-se que 99% se sentem seguro em casa,
98% fora de casa ao dia e 85% ao caminhar à noite em qualquer lugar
da cidade! Este fator é o maior atrativo para famílias e aposentados para considerar Brockville como o local
para viver.
Para as empresas, esta localização geográfica privilegiada fornece a cidade excelente acesso a todos os serviços.
A cidade situa-se centralmente entre Ottawa, Montreal e Toronto e esta a minutos de duas pontes
internacionais ao norte do Estado de Nova Iorque. Isto demonstra a conveniência e a economia local para
aqueles que desejam morar em um pequeno centro. Situado no meio da área de St Lawrence/Grandes Lagos e
perto de uma das maiores rotas fluviais interiores do mundo, Brockville oferece acessibilidade de negócios para
grandes mercados internacionais e comerciais bem como uma vasta gama de atividades de prazer para os
turistas e moradores locais.
População total 21,854 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura média de janeiro -3 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura média de julho 26 ⁰C (70 ⁰F)
Precipitação média anual 44 inches rain, 6.7 inches snow
Rendimento médio familiar $84,400
Taxa média de desemprego 5-6 %
Adultos com ensino médio 5,700
Adultos com faculdade ou diploma universitário 8.890
Média de custo de aluguel para um apartamento com
2 dormitórios $883
Média de três quartos bangalô destacado $251,217
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