


Beleza do pôr do sol na encosta do Rio Uruguai,  

divisa com a Argentina 



Acompanhe com amigos e familiares o pôr do sol mais 

lindo da Região  



Ilustração das margens do Rio Uruguai, tendo à 

direita Alecrim e a esquerda a Argentina 



Alecrim 

Belas paisagens 



Lugares como este esperam pela sua visita e 

apreciação, aguardamos você  



Casa de veraneio situada na localidade de Porto 

Biguá, às margens do Rio Uruguai  



Alecrim 

Este lugar espera por você 



Alecrim 

Festas dos Navegantes  



Alecrim 

Um arco-íris de emoção a cada paisagem 



Alecrim 

Ponto de encontro de amigos 



Panorama das águas do Rio Uruguai, tendo como 

ponto central uma pequena ilha 



Belezas a serem apreciadas por você em um passeio 

ecológico pelo Rio Uruguai 



Esperamos que você venha conhecer o que a  

natureza tem a lhe oferecer 



Alecrim 

Encontrar com amigos num 

município de belas paisagens 



Alecrim 

E viver momentos de lazer e diversão 



Visite-nos e deslumbre-se com as mais diversas 

belezas que a natureza pode lhe oferecer 



Alecrim 

Momentos de fé... 



Alecrim 

... E de  reflexão 



Curta alguns momentos de paz navegando nas  

águas calmas do Rio Uruguai 



Visão proporcionada em um passeio de  

barco no Rio Uruguai 



Belas imagens que as corredeiras nos proporcionam, 

conheça-as e verifique  



Ao fundo estão dispostas as terras do  

país vizinho, Argentina 



Muitos moradores ribeirinhos extraem do próprio Rio 

Uruguai o alimento do seu dia-a-dia 



Conheça a Ilha Grande,  

suas belezas e encantos 



Ilha Grande, local ideal para ser realizado 

um passeio ecológico 



Convidamos você a conhecer essa e muitas outras 

paisagens situadas às margens do Rio Uruguai 



A natureza se multiplica no brilho das águas 



Visite-nos e conheça estes locais maravilhosos, 

esperamos por você 



As águas espelham as maravilhas da região costeira 



Os passeios de barco são tradicionais na região: 

Venha você também!!! 



Margem pertencente ao Município de Alecrim  

junto ao Rio Uruguai 



Um dos diversos afluentes que formam o  

Rio Uruguai e sua majestade 



Verifique a grandiosidade do maior  

Rio de nossa Região   



Alecrim, uma cidade florida... 



Criação de gado de corte 



Alecrim 

Produção leiteira ... 



E uma excelente diversificação agropecuária 



Casas de veraneio as margens do Rio Uruguai 



Balneário Porto Biguá – Água limpa e rasa 



Canoa para pesca artesanal 



A beleza da natureza está em toda  

extensão do Rio Uruguai 



Passagem entre as ilhas  



Aprecie as belas paisagens 



Sombra e água fresca 



Corredeiras do Rio Uruguai 



Ilha Grande 



Região costeira do País vizinho - Argentina 



ALECRIM VOCÊ EM 

PRIMEIRO LUGAR! 


