www.leedsgrenville.com
Leeds Grenville possui uma vantagem exclusiva quando se trata de
localização, qualidade de vida e acessibilidade. Os condados têm
vista para o Rio St. Lawrence e para as 1000 ilhas ao sul e para o
patrimônio mundial da UNESCO, o Canal Rideau, ao norte. No seu
núcleo central, Leeds Grenville ostenta uma abundância de lagos
pitorescos, uma parte da reserva da Biosfera de Frontenac
(Frontenac Arch Biosphere Reserve), importante área de casas de
campos, florestas e ricas terras agrícolas.
Considerada como um paraíso para férias e inegavelmente
localizada estrategicamente, Leeds Grenville é considerada como
um centro para os meios de transporte na província de Ontário. Sua localização se estende por mais de 3.350
quilômetros quadrados e oferece aos negócios e as indústrias, um acesso invejável às rodovias 401 e 416, a
principal linha da Canadian National Railway, um terminal marítimo e duas pontes internacionais para os Estados
Unidos. Os condados estão localizados centralmente entre Toronto e Montreal. Aeroportos internacionais ficam
a cerca de 30 a 60 minutos.
Grenville Leeds possui o St Lawrence College e a Universidade de Guelph em Kemptville dentro de suas
fronteiras e universidades em Kingston e Ottawa a menos de uma hora de carro. A região é o lar de uma força de
trabalho especializada e taxas competitivas. Empresas e indústrias internacionais, nacionais, regionais e locais
podem oferecer a seus empregados uma excelente qualidade de vida. Possui boa relação custo-benefício, com
impostos, preços de aluguel e propriedades de terra mais baixos do que muitas outras regiões da província. Nos
arredores de suas fronteiras existem 10 municipalidades de nível inferior e três municipalidades que variam entre
centros urbanos e paraísos rurais com acesso de banda larga.
População total 100,546 (Statistics Canada 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
Rendimento médio familiar $83,423 (Stats Canada 2016))
Taxa média de desemprego 5-6 %
Adultos com ensino médio 25,375
Adultos com faculdade ou diploma universitário 44,305 (Stats Canada 2016)
Média de custo de aluguel para um apartamento com 2 dormitórios $865
Média de três quartos bangalô destacado $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019)
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