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RORAIMA
Cortado pela linha do Equador, o estado de Roraima tem o sol 
sempre presente e chuvas bem distribuídas durante o ano. Na 
região central, em volta de Boa Vista, há a beleza de campos 
naturais abertos. Já a região norte do estado encanta pela 
singularidade do Monte Roraima, uma maravilha natural, e 
o segundo ponto mais alto do Brasil, e pela grandiosidade da 
Serra do Tepequém, com suas cachoeiras, trilhas, florestas e 
vilas remanescentes do garimpo de diamante, onde o Sesc 
instalou uma estância ecológica. 

Cachoeira da Barata – Amajari

Guia Sesc de Férias
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Estância Ecológica Sesc Tepequém
V x F 
Gleba Tepequém, s/no – Vila do Paiva
CEP: 69370-000 – Amajari
Central de reservas

| (95) 3621-3775, (95) 8403-4247

m reservashotel@sescrr.com.br
A estância ecológica está localizada a 210 km de Boa Vista, e as rodovias de 

aventura à subida das montanhas tem 
uma das paisagens mais espetaculares 
da serra, avistando a fronteira Brasil-
Venezuela e o enorme vale, que um 
dia foi a cratera de um vulcão extinto. 
Confira ainda a cultura garimpeira, o 
artesanato, os festejos e as aldeias de 
Tepequém.
F Pousada e Restaurante PSJ, Escon-
didinho Bar, Irmã Regina, restaurantes 
Gondim e Irmã da Cruz. 

acesso são as BR-174 e a BR-203. 
Oferece diária sem plano de alimenta-
ção, 4 acomodações, ar-condicionado, 
ventilador e frigobar. Recepção aberta 
24h. Infraestrutura: centro de even-
tos, piscina, playground, sala de jogos, 
recreação e quadras esportivas. 
x Gratuito, 20 vagas.

1 O que fazer na cidade
A natureza predomina na região, sendo 
uma oportunidade para visitar as ca-
choeiras Barata, Paiva e Funil. Quem se 
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