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VIVA AQUI 

Bem-vindo ao NIÁGARA 
CANADENSE, onde você encontrará 
uma comunidade acolhedora e 
familiar, e o lugar perfeito para 
viver, trabalhar e estudar.
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NIÁGARA É UM DOS 

MELHORES LUGARES 
DO CANADÁ PARA SE COMPRAR IMÓVEIS

VALOR MÉDIO 
DE REVENDA 
DE CASAS $ 388.500
MLS $ CDN 2017 

MENOR NÍVEL DE ENGARRAFAMENTO  
ENTRE AS MAIORES CIDADES DO CANADÁ 

FÁCIL ACESSO A TORONTO  
E AO MUNDO 

• GO Train saindo de 
Toronto no verão 

• GO Train diário a partir 
de 2021 

• 7 aeroportos em 1 hora 

ESTILO DE 
VIDA ATIVO 
E EQUIPADO 

• 40 campos de 
golfe 

• Mais de 30 arenas 
• Mais de 300 km de 

trilhas de bicicleta 

TOP 

10 
MENOR TAXA DE 
 CRIMINALIDADE DENTRE 
TODAS AS ÁREAS  
METROPOLITANAS  
DO CANADÁ 

PAISAGENS NATURAIS 
PARA DESCOBRIR E CURTIR 
• Escarpa do Niágara 
• Lago Erie 
• Lago OntárioATIVIDADES E ATRAÇÕES DE  

UM DESTINO TURÍSTICO GLOBAL 

• Cataratas do Niágara 
• The Shaw Festival 
• Cassinos e casas com 

entretenimento ao vivo 
• Festivais e eventos 
• Gastronomia de nível 

mundial 

A+ OPÇÕES DE EDUCAÇÃO E CURSOS ESTUDANTIS 
INTERNACIONAIS 

• 137 escolas primárias 
• 26 escolas secundárias 
• 11 escolas independentes 
• Faculdade Niágara 
• Universidade Brock 

ROTA DE VINHOS DO NIÁGARA 

+ DE 96 VINÍCOLAS 

REVOLUÇÃO DA CERVEJA ARTESANAL 

+ DE 13 CERVEJARIAS LOCAIS, 
E MAIS POR VIR 

BÔNUS A singular geografia 

do Niágara gera um microclima 

que produz o melhor clima do 

Canadá!
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A V DA
AQUI

A maioria das pessoas consegue localizar 
facilmente no mapa as Cataratas do 
Niágara, famosas no mundo inteiro — mas 
essa não é a única forma de nos encontrar. 
O NIÁGARA CANADENSE fica localizado 
na região da Golden Horseshoe (Ferradura 
Dourada) ao sul de Ontário, entre Toronto 
e a fronteira dos EUA.



A VIDA AQUI: 

LOCALIZAÇÃO 

130 MILHÕES DE PESSOAS 
A 1 DIA DE DESLOCAMENTO 
POR TERRA 
800 KM 
(500 MILHAS) 

O Niágara canadense não se resume às 
Cataratas do Niágara — é uma região 
composta de muitas comunidades, inclusive 
de cidades de médio porte, pequenos 
vilarejos e aldeias. 

• Os 12 municípios do Niágara são: Fort 
Erie, Pelham, Grimsby, Lincoln, Niagara 
Falls, Niagara-on-the-Lake, Port Colborne, 
St.Catharines, Thorold, Wainfleet, Welland  
e West Lincoln 

• A região possui 1.852 km² de área total 
e população de 449.098 habitantes 

• A região possui três centros urbanos: 
St. Catharines, Niagara Falls e Welland 

• Entre as belezas naturais de destaque 
estão o Lago Ontário, o Lago Erie e a Escarpa 
do Niágara 

• A região faz parte de uma área em crescimento 
com quase 2 milhões de habitantes em um 
raio de 30 minutos de deslocamento por terra 

• Niágara fica a aproximadamente 120 km 
de carro ou traslado a Toronto, a maior 
cidade do Canadá. Desfrute de belíssimas 
paisagens dirigindo ou relaxando no GO Train 
sazonal do Niágara — com ida e volta diárias 
a Toronto em 2021 

• São 5 cruzamentos de fronteira com os 
Estados Unidos e 7 aeroportos a uma hora 
de carro, fornecendo fácil acesso a qualquer 
parte do mundo a partir do Niágara 
canadense

ST. CATHARINES

NIAGARA-
ON-THE-LAKE

NIAGARA
FALLS

WELLAND

FORT ERIE
BUFFALOPORT COLBORNE

GRIMSBY

HAMILTON

BURLINGTON

OAKVILLE

MISSISSAUGA

TORONTO

LAGO ONTÁRIO

LAGO ERIE

GUELPH

CAMBRIDGE

BRANTFORD

EUA

CANADÁ

LINCOLN

PELHAM

WAINFLEET

WEST LINCOLN
THOROLD

CANADÁ

EUA

LOCALIZAÇÃO
A VIDA AQUI:
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A VIDA AQUI: 

CONSTRUA SUA VIDA
ENCONTRE UM LUGAR PARA VIVER 
Uma das primeiras coisas que você precisará fazer ao chegar no Niágara canadense será 
encontrar um lugar para morar. Às vezes a busca por um local de moradia se torna um desafio, 
mas há muitas opções de hospedagem no Niágara com preços competitivos e próximas 
a estabelecimentos comerciais, serviços comunitários e pontos de auxílio habitacional. Quer 
você deseje morar na cidade ou fora dela, em casa ou apartamento, as opções são muitas. 

OPORTUNIDADES DE EMPREGO 
O Niágara canadense é um ótimo lugar para se encontrar um trabalho capaz de prover 
o suficiente para uma vida confortável. Os grandes empregadores do Niágara geralmente 
estão buscando alguém, e se você estiver procurando emprego, há vários locais onde as 
empresas divulgam descrições e requisitos dos empregos atualmente disponíveis nos 
vários setores e tipos de trabalho. 

ABRA SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 
Abrir e ser dono de um negócio é mais fácil no Niágara. Como assim? O Niágara canadense 
foi classificado como o segundo centro de comércio de Ontário com maior competitividade de 
forma geral — e mais competitivo do que todas as 76 comarcas americanas do estudo. Quem 
for empresário verá que há muito apoio para abrir seu próprio negócio, com a ajuda das muitas 
organizações do Niágara voltadas ao apoio a empresas. 

SAÚDE E SEGURANÇA 
Em Ontário, serviços médicos básicos são pagos pelo Plano de Seguro de Saúde de Ontário 
(OHIP - Ontario Health Insurance Plan). No Niágara, quem fornece assistência médica é o 
Niagara Health, um sistema de financiamento público com seis hospitais e muitos outros 
estabelecimentos médicos. 

O Niagara Regional Police Service (Serviço de Polícia Regional do Niágara) trabalha para 
manter seguros todos os residentes e visitantes do Niágara. O Niágara canadense está entre 
as 10 áreas metropolitanas com menor taxa de criminalidade do Canadá.
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A VIDA AQUI: 

EDUCAÇÃO
PARA CRIANÇAS 
Pais de recém-nascidos e de crianças no jardim de infância conseguirão encontrar facilmente 
serviços voltados ao cuidado infantil, permitindo-lhes trabalhar com paz de espírito, por saber 
que seus filhos serão bem cuidados. Também é possível encontrar centros EarlyON, locais 
bastante acolhedores, para que pais e cuidadores se reúnam com crianças, a fim de estabelecer 
vínculos com outras famílias e profissionais. Escolas montessorianas e creches autorizadas 
são outra opção, para fornecer a seus pimpolhos a melhor educação e o melhor cuidado. 

ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 
Em Ontário, é obrigatório frequentar a escola até os 18 anos de idade ou até a conclusão do 
ensino secundário. Para jovens com menos de 18 anos, há quatro sistemas consagrados 
e renomados de ensino público (gratuitos), além de muitas escolas particulares independentes 
com educação primária e secundária de altíssima qualidade para estudantes do Niágara. 

ENSINO PÓS-SECUNDÁRIO 
Após o ensino médio, é possível dar continuidade ao aprendizado na Brock University 
e no Niagara College. Ambos oferecem sólida formação acadêmica, pesquisa de ponta 
e infraestrutura de classe mundial. Além delas, há mais de 15 faculdades e universidades 
próximas. 

* Observe que se você já não estiver residindo no Canadá, mas planejar estudar no Niágara 
por mais de seis meses, será necessário obter um visto de estudante antes de chegar. 

ESTUDANTES INTERNACIONAIS 
Muitas instituições privadas e públicas de ensino secundário e pós-secundário oferecem 
uma ampla variedade de cursos a estudantes internacionais, com várias formas de auxílio 
para ajudá-lo na transição de morar no Canadá. Por exemplo: 

• Cursos de língua inglesa 
• Auxílio na chegada e orientação a estudantes internacionais 
• Seguro saúde 
• Clubes e atividades culturais 
• Grande variedade de apoio 

ENTRE EM CONTATO COM CADA UMA DAS 
INSTITUIÇÕES PARA MAIS  INFORMAÇÕES 
SOBRE COMO SE INSCREVER.
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EDUCAÇÃO
A VIDA AQUI:



A VIDA AQUI: 

ENTRETENIMENTO
A diversão não tem fim no Niágara canadense. Quem mora aqui tem a vantagem de estar bem 
pertinho das belíssimas Cataratas e bem no centro da produção de vinho. Você nem precisa 
sair da cidade para encontrar as atrações mundialmente famosas que tantos turistas vêm 
aqui para ver. 

A vida no Niágara canadense significa desfrutar de um novo vinho favorito acompanhado de 
queijos da própria região em uma das muitas vinícolas do Niágara, estar na plateia de uma 
peça de teatro mundialmente famosa, jogar golfe com vista para o rio Niágara e relaxar em um 
spa de altíssima categoria. Significa se impressionar com o estrondo das Cataratas, admirar 
a maravilha natural que é a Escarpa do Niágara — tombada pela UNESCO como Reserva da 
Biosfera Mundial — ou cruzar o Niágara Parkway para desfrutar do passeio de carro mais 
bonito do mundo.  

No Niágara canadense, seu calendário nunca ficará vazio, não importa a temporada. Você 
sempre terá dias plenamente ensolarados e boa qualidade do ar na região. Todo mês há 
diversos eventos e festivais comunitários. 

DOS GRANDES AOS PEQUENOS, HÁ CENTENAS DE MOTIVOS PARA 
COMEMORAR A VIDA EM UM DOS DESTINOS MAIS POPULARES DO 
MUNDO.
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ENTRETENIMENTO



A VIDA AQUI: 

LAZER E 
AR LIVRE
A geografia singular do Niágara canadense gera um clima que produz quatro estações distintas, 
cada uma trazendo uma lufada de ar fresco para curtir uma vida de lazer ao ar livre. 

Primavera, verão e outono são as melhores épocas para se divertir na região, com 300 km de 
trilhas de bicicleta, 48 campos de golfe, 39 áreas de preservação, além de muitas praias e orlas 
ao redor dos lagos Erie e Ontário. É o melhor momento também para fazer a Trilha Bruce — a 
maior trilha do Canadá — e explorar as maravilhas naturais da Escarpa do Niágara. No inverno, 
experimente nosso esporte nacional, hóquei no gelo, ou aprenda a patinar em uma de nossas 
arenas — são mais de trinta. 

EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO VOCÊ ENCONTRARÁ UMA 
EXCELENTE INFRAESTRUTURA DE LAZER, DESDE PISCINAS 
PÚBLICAS ATÉ GINÁSIOS ESPORTIVOS E CENTROS COMUNITÁRIOS.
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A VIDA AQUI:

LAZER E 
AR LIVRE



IMIGRE PARA CÁ 

Escolher um novo lar, mudar-se 
e encontrar um emprego pode 
ser um desafio. No NIÁGARA 
CANADENSE há inúmeras fontes 
de apoio para ajudar você a 
facilitar o máximo possível essa 
experiência. É possível obter 
auxílio durante todo o processo, 
inclusive para imigrar, encontrar 
uma casa, achar emprego, utilizar 
serviços públicos e comunitários, 
e muito mais.
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IMIGRE PARA CÁ: 

ANTES DE 
CHEGAR
O governo canadense financia diversos serviços gratuitos de pré-chegada, online e 
pessoalmente, para ajudá-lo a se preparar para a vida no Niágara canadense. O site do 
governo canadense também é um ótimo lugar para se obter informações atualizadas sobre a 
documentação necessária. 

Após receber seus documentos de residência permanente, se ainda não estiver morando no 
Niágara canadense, os serviços de pré-chegada podem ajudá-lo a: 

• Entender como é a vida no 
Canadá 

• Encontrar um emprego no 
Canadá, informar-se e entrar 
no mercado de trabalho 

• Aprender mais sobre o idioma e demais 
habilidades para se adaptar à sociedade 
canadense 

• Descobrir os serviços gratuitos existentes sobre 
como se estabelecer no Canadá após sua chegada 

VOCÊ PODE FAZER USO DE TODOS OS SERVIÇOS QUE PRECISAR, SEM CUSTO. 
ABAIXO ESTÃO ALGUNS RECURSOS QUE PODEM SER ÚTEIS: 

A Access — Canadian 
Employment Connections 
fornece ajuda online para 
recém-chegados com 
diplomas de instituições 
do exterior a encontrar 
empregos nas áreas de 
engenharia, financeira, 
recursos humanos, 
tecnologia da informação, 
vendas e marketing. 

A BuildON ajuda a preparar 
novos imigrantes para 
o trabalho em setores 
especializados de Ontário. 

A Canadian Apprenticeship 
Forum fornece auxílio 
online para ajudar  
recém-chegados a se 
preparar para aprendizagens 
e a encontrar trabalho no 
setor especializado. 

A Planning for Canada 
fornece atendimento e 
sessões de orientação 
de pré-chegada online 
e pessoalmente a imigrantes 
das categorias econômica 
e familiar. 

A PrepCan fornece auxílio 
empregatício online antes 
da chegada para imigrantes 
da classe econômica, seus 
cônjuges e dependentes 
adultos, juntamente 
com informações sobre 
o mercado de trabalho, 
ajudando também na 
elaboração de currículos, 
orientação para entrevistas 
e buscas de emprego. 

O Pre-arrival Food Safety 
Management Training 
Program fornece auxílio  
online a pessoas 
qualificadas, propiciando 
as ferramentas necessárias 
ao trabalho no setor de 
alimentos e bebidas. 

A Settlement.org fornece 
webinars, recursos e um 
plano personalizado de 
estabelecimento antes da 
chegada para ajudá-lo nos 
preparativos da mudança 
para o Canadá. 

VISITE O SITE DO GOVERNO CANADENSE 
PARA PESQUISAR A LISTA COMPLETA DE 
AUXÍLIO PRÉ-CHEGADA.
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IMIGRE PARA CÁ: 

ESTABELECENDO-SE
Seus primeiros dias no Niágara canadense serão bastante corridos. É importante tomar 
o tempo que precisar para se inscrever em todos os programas e preparar todos os
 documentos necessários. Em seus primeiros dias, você precisará: 

Dirigir-se a um prestador de auxílio 
dedicado para obter orientação no que 
fazer, encontrar serviços disponíveis 
e se conectar com a comunidade 

Encontrar um lugar para morar 

Fazer o registro do número de 
segurança social 

Encontrar-se com um orientador 
empregatício para dar início a sua 
procura de emprego 

Fazer o registro do cartão de saúde 

Obter mapas das ruas da cidade e ciclovias 

Abrir uma conta bancária 

Encontrar um médico de família 

Considerar fazer um curso de inglês 

Matricular seu filho na escola 

Para crianças: encontrar um serviço de 
auxílio infantil 

Encontrar uma biblioteca pública perto 
de casa 

Obter a carteira de motorista de Ontário 

Encontrar grupos etno-culturais e religiosos 

Obter informações sobre seus direitos 

Familiarizar-se com as leis canadenses  
e os requisitos do imposto de renda
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IMIGRE PARA CÁ: 

COMEÇANDO  
A VIDA
Recém-chegados ao Niágara canadense encontrarão várias agências oferecendo auxílio para 
se estabelecer e organizações que ajudarão você a criar vínculos com outras pessoas da 
comunidade. 

O responsável por ajudar você a se estabelecer será a sua primeira ligação de informação 
e apoio. Esses agentes o ajudarão a: 

• Descobrir e aprender mais sobre sua nova comunidade 

• Fornecer informações e recursos atualizados 

• Comunicar-se com empregadores; proprietários de imóveis; serviços sociais, 
governamentais e jurídicos; e muito mais 

• Preencher formulários corretamente 

• Obter apoio, fazendo a ponte com serviços especializados capazes de ajudar você com 
problemas pessoais e situações críticas 

• Traduzir certos documentos relacionados a emprego, saúde, educação e questões legais 
necessárias para que você se estabeleça imediatamente 

• Entrar em contato com um intérprete 

Não sabe por onde começar? Pegue o telefone e disque 211. O número 211 é uma premiada 
linha de ajuda e diretório online de informações e encaminhamentos voltado à busca de 
serviços de saúde, comunitários e sociais de Ontário. Operadores altamente treinados no 
serviço à comunidade estão a postos no 211 para atender você. 

ESSES SERVIÇOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM DIVERSOS 
LOCAIS DE TODO O NIÁGARA CANADENSE, EM INGLÊS E FRANCÊS. 
Muitos outros idiomas também encontram-se disponíveis graças 
a uma equipe multilíngue de atendimento.
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IMIGRE PARA CÁ: 

MITOS COMUNS
MITO: AO CASAR-ME COM ALGUÉM DO CANADÁ, GANHO CIDADANIA 
CANADENSE 

Casar-se com alguém do Canadá não confere cidadania canadense automaticamente. 
Se desejar se tornar cidadã(o) canadense, será preciso seguir os passos necessários. 

MITO: É PRECISO TER UMA OFERTA DE EMPREGO PARA VIR AO CANADÁ 

Ter emprego é um dos caminhos, mas há outras maneiras de imigrar para o Canadá. 
É possível se registrar para vir como visitante, investidor, estudante, trabalhador temporário 
ou residente permanente. 

MITO: O PROGRAMA DE IMIGRAÇÃO IMPÕE LIMITES AO LOCAL 
DE RESIDÊNCIA NO CANADÁ 

O residente permanente do Canadá tem total liberdade para morar e trabalhar em qualquer 
lugar do país. 

MITO: É NECESSÁRIO POSSUIR REPRESENTANTE PARA SOLICITAR 
A IMIGRAÇÃO CANADENSE 

Não é necessário possuir representante para solicitar a imigração canadense. Muitos 
requerentes optam por contratar um especialista para analisar sua documentação e garantir 
que esteja completa, para garantir as melhores chances de serem aceitos. No Canadá, os únicos 
autorizados a representar sua solicitação de imigração canadense, além de você mesmo, são: 

• Advogados regularmente inscritos na Ordem de Advogados de sua província e 

• Consultores registrados no Conselho de Regulamentação dos Consultores de Imigração 
do Canadá (ICCRC - Immigration Consultants of Canada Regulatory Council).
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IMIGRE PARA CÁ: 

PERGUNTAS  
MAIS COMUNS
COMO SOLICITAR A IMIGRAÇÃO PARA O NIÁGARA CANADENSE? 

A Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC - mmigration, Refugees and Citizen-
ship Canada) estabelece a política de imigração e decide quem pode entrar no Canadá. Visite 
o site da IRCC para solicitar vistos canadenses de estudo, trabalho, imigração, cidadania, 
residência permanente e proteção a refugiados. 

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE IDIOMA DA CIDADANIA CANADENSE? 

O Canadá tem 2 idiomas oficiais: inglês e francês. Você precisa dar prova de proficiência 
em um desses dois idiomas. 

O QUE É O EXPRESS ENTRY? 

O Express Entry (EE - Express Entry) é o sistema de solicitação de imigração online. Ele per-
mite o envio de currículos, para que você tente se classificar como imigrante qualificado. Os 
requerentes com pontuação mais alta são convidados a solicitar a residência permanente. 

O QUE SÃO OS SERVIÇOS DE PRÉ-CHEGADA? 

Chamamos serviços de pré-chegada os programas gratuitos online ou em pessoa voltados 
a todos aqueles aprovados na imigração para o Canadá. 

VEJA AS RESPOSTAS DAS PERGUNTAS MAIS FREQUENTES EM 
WWW.SETTLEMENT.ORG.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE 
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