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Declaração de Conhecimento de Novo Sócio – Título nº                  .             

 

Eu, ____________________________________________________________, portador 

da Cédula de Identidade RG n._______________ e do CPF n. ____________________, 

declaro, para os devidos fins, ter conhecimento dos seguintes direitos e deveres: 

i. Companhia Thermas Pousada do Rio Quente (“CTRQ”) e ETPRQ são instituições 

independentes, sendo CTRQ sociedade empresária detentora da propriedade 

dos Parques Aquáticos (Hot Park, Praia do Cerrado e Parque das Fontes) e ETPRQ, 

associação sem fins lucrativos, proprietária do Hotel Pousada e das áreas em que 

estão atualmente localizados o Marolo Café, o Club Chopp Brahma, a Sorveteria 

Bela Gellato, a Boutique (Empório Acqua), a Pizzaria Oliva e a Loja de Fotos;  

ii. por força de contrato vigente, celebrado entre CTRQ e ETPRQ foi assegurado o 

acesso dos sócios desta última, exclusivamente ao Parque das Fontes, até 2026, 

não sendo incluído neste contrato qualquer acesso ao Hot Park e/ou Praia do 

Cerrado; 

iii. a condição de sócio da Estância Thermas Pousada do Rio Quente (“ETPRQ”) não 

dará direito de acesso ao Hot Park e à Praia do Cerrado; 

iv. nos termos de convênio firmado entre ETPRQ e CTRQ serei beneficiário do 

desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no restaurante Casa de Cora, de 

propriedade da CTRQ e localizado em área anexa ao Hotel Pousada; 

v. nos termos de convênio firmado entre CTRQ e ETPRQ sou beneficiário do 

desconto de 50% (cinquenta por cento) na Ceia de Natal e Réveillon realizada 

nas dependências do Hot Park, assim como sou beneficiário do desconto de 50% 

(cinquenta por cento) sobre a tarifa balcão praticada pela CTRQ, na hipótese de 

hospedagem para mim e meus dependentes no Hotel Pousada, ficando, para 

tanto, assegurado tal desconto sobre o valor da reserva de 01 (um) apartamento 

por título, e condicionado à disponibilidade de vaga no período almejado; 

vi. os meus dependentes filhos, enquanto solteiros após completarem 18 (dezoito) 

anos, deverão, a cada renovação anual de carteira social, apresentar I.) Certidão 

de Nascimento atualizada (ou cópia autenticada), a fim de comprovar o estado 

civil e, II.) Declaração assinada por mim, com firma reconhecida por verdadeira, 

e subscrita por 02 (duas) testemunhas, atestando a permanência do estado civil 

– de solteiro – de meus filhos maiores de idade; 

vii. terei acesso a uma vaga de estacionamento, correspondente ao meu título, em 

local determinado para funcionamento de estacionamento destinado aos sócios 

da ETPRQ; 

viii. a condição de sócio me dá direito de adquirir 05 (cinco) ingressos para acesso de 

convidados, ao mês, ao Parque das fontes, conforme tarifário vigente à época, 

praticado pela CTRQ. Os convidados com idade a partir de 60 (sessenta) anos 

terão desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do ingresso e as 
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crianças com idade de até 05 (cinco) anos estarão isentas do pagamento do 

ingresso; 

 

Tendo lido na íntegra as condições acima listadas e, ainda, sido cientificado quanto à 

disponibilidade do Estatuto Social e Regimento Interno da Estância no site 

www.etprq.com.br, declaro ter conhecimento dos itens acima listados. Por ser 

expressão da verdade, firmo a presente, à frente de 02 (duas) testemunhas: 

 

Rio Quente, ______ de _________ de ______. 

   

 

______________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

Testemunhas: 

 

 

___________________________                                     ___________________________ 

Nome:                                                                                    Nome:  

CPF:                                                                                        CPF: 

 

http://www.etprq.com.br/

