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As melhores brincadeiras 

de todos os tempos!

Brincadeiras e gincanas baseadas nas famosas “brincadeiras de rua” 
dos anos 80 e 90. 

Local: Clube Castelinho 
Para crianças com idade entre 4 e 14 anos 
De 08 até 12 de janeiro – 12h30 às 17h30 
De 15 até 17 de janeiro – 12h30 às 17h30 
Dia 18 de janeiro – Noite do Arrepio - 20h às 07h 

R$ 20,00 – sócios e escolas parceiras 
R$ 25,00 – não sócios 

R$ 30,00 - sócios e escolas parceiras 
R$ 35,00 - não sócios

DIAS COMUNS NOITE DO ARREPIO



Caros Associados,

Alguns dos principais patrimônios das melhores e mais bem- 

sucedidas organizações estão nas relações interpessoais e 

profissionais e na preocupação com a eficiência da prestação de 

serviços. 

Dentro desse princípio o Castelinho está inserido. Alguns fatores 

devem ser muito bem observados: diferencial no atendimento, 

busca pela eficiência, eliminação dos desperdícios, serviços de 

qualidade, variações de serviços e muito mais. 

Neste sentido, posso afirmar que nosso trabalho nunca vai parar, 

afinal, esta diretoria sempre esteve preocupada com o bom 

atendimento a você. Apresento aqui alguns investimentos que 

foram feitos no clube e que fazem a diferença no dia a dia dos seus 

momentos de lazer e descontração.  

No restaurante, fizemos grandes investimentos na estrutura por completo: troca e reparo no telhado, 

ampliação e adaptações nos banheiros, novo piso, pintura, reestruturação do palco e construímos e 

equipamos uma nova cozinha. Com todas essas mudanças, hoje podemos confirmar, o restaurante está 

completo para eventos de médio e pequeno porte. 

Também conseguimos realizar um grande sonho, o nosso Salão Social está climatizado. O maior local para 

eventos, dentro de Franca, com localização privilegiada. Está completo com climatização, jardim externo, 

cascata interna, cozinha equipada, câmara fria e muito mais. 

Todas as estruturas esportivas também receberam investimentos e, pensando na importância do esporte 

como ferramenta educacional, lançamos a escolinha de futebol do próprio Castelinho, que em poucos dias já 

é sucesso entre os sócios do clube. Quando pensamos e fazemos esporte, devemos dar 

oportunidade a todos. Exemplo maior está na quadra de futevôlei que, após a troca de toda a areia, criamos 

horários específicos para os treinos e jogos das mulheres. 

Estamos finalizando a construção do ginásio de esportes do Castelinho, que agora está na última fase, 

colocação do piso. Iremos detalhar mais aqui nesta edição. 

Também trabalhamos muito na parte social, piscinas, parque infantil e muito mais. 

Hoje, o Castelinho não tem a melhor sauna da região de Franca por acaso. Só este ano realizamos 

investimentos nas duas saunas, a vapor e seca. Além da troca de todo piso e madeiramento na parte interna, 

também revitalizamos a área externa, também com troca de piso, e agora estamos concluindo as obras que 

praticamente dobraram o tamanho do quiosque da sauna. 

São muitas ações que vocês terão a oportunidade de saber que resultaram em um fato que tem me chamado 

a atenção, a queda sistemática do número de críticas contra o nosso trabalho. E isso nos deixa muito feliz e 

confiante que as ações da Diretoria estão sendo bem executadas para o seu bem-estar e de toda família 

Castelinho. É essa a nossa prioridade! 

M E N S A G E M  D O  P R E S I D E N T E

Abraços a todos, João Carlos de Vilhena - Presidente 
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Alexandre Hermogenes dos Santos - Membro 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

João Carlos de Vilhena -  Presidente 

José Antônio Filho -  Vice-Presidente 

Marcos Doniseti Xavier de Almeida - 1º Secretário 

Marco Antonio Tristão - 2º Secretário 

Lourival Souza Martins - 1º Diretor Financeiro 

Daniel Stort Antolin - 2º Diretor Financeiro 

Alexandre Aurélio Borges -  Diretor Social 

José Wilson Pires – Diretor Artístico 

Marcelo Martinês Gouvea -  Diretor de Esportes 

Thiago Cesar Cassola – Diretor Literário 

Matheus Rodrigo Rodrigues – Diretor de Patrimônio 

Luiz Cláudio Ribeiro – Diretor de Negócios Jurídicos 

Adriana Leite Melo – Diretora Assuntos Femininos 

Darc  Toniato da Silveira - Diretora de Sindicância 

Fernando Carlos da Silva - Diretor de Sindicância  

Antônio dos Reis Faleiros - Diretor de Sindicância CONSELHO FISCAL 
Aurélio Maciel Dias - Presidente 
José Eustáquio Rosa Alves - Secretário 
Mario Francisco Nalini Neto - Relator 

FALE CONOSCO
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secretaria@aeccastelinho.com.br
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G I G A N T E  E  I M P O N E N T E !

Ginásio de Esportes está 
em fase final de 
construção
Um projeto audacioso que está em fase final de 

construção. A cidade de Franca e os associados 

Castelinho terão, em breve, a oportunidade de 

conhecer e usufruir de um dos ginásios particulares 

mais completos da região. 

A estrutura começou a ser erguida em 2016 e, após 

três etapas de obras, está na fase de conclusão com 

implantação do piso.   

O Ginásio Castelinho foi construído onde 

existia duas quadras esportivas. Com a nova 

estrutura, os associados terão mais conforto para 

praticar esportes e se divertir. 

“O Castelinho tem um ginásio à altura dele que está 

totalmente adaptado, e com medidas oficiais para 

competições de basquete, futsal e vôlei”, disse o 

presidente João Carlos de Vilhena. 

Além da quadra com medidas oficiais, o ginásio tem 

amplos vestiários, ventilação adequada, preparação 

para futura climatização, banheiros e área de 

lanchonete.  Início da obra, em 2016.
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G I G A N T E  

C L I M A T I Z A D O  

Sede Social 
recebe novos 
investimentos e 
está com 
climatizadores 
de ar

Uma estrutura muito bem preparada para receber grandes eventos. Assim está a Sede Social 

do Castelinho. Com capacidade para  aproximadamente sete mil pessoas, o local acaba de 

receber novos investimentos da diretoria, com a instalação de climatizadores de ar. 

A compra e instalação dos equipamentos era um sonho antigo da diretoria que se concretiza 

num período que antecede as formaturas de final de ano e o grande evento realizado pelo 

Castelinho, a Festa de Réveillon. “A partir de agora, associados poderão aproveitar os 

nossos eventos no salão de forma aconchegante, em ambiente totalmente climatizado e 

100% seguro”, disse João Carlos de Vilhena, após vistoria do Corpo Bombeiros que aprovou 

as instalações durante fiscalização de segurança. 

Para receber os climatizadores, o salão ganhou novos fechamentos na estrutura, o que 

contribuiu ainda mais para o clima ficar mais fresco.   

A Sede Social ainda recebeu reformas nos banheiros e revitalização nos jardins externos e 

uma cascata interna. 

O local contém estrutura completa: bares, camarins e banheiros, estacionamento privativo 

com amplo número de vagas e localização privilegiada, em pleno centro de Franca. 

É ideal para feiras, workshop, formaturas, casamentos, convenções, shows e muito mais. 
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Sauna: espaço agradável em 
ambiente mais organizado 

Outro setor que está 
com muitas novidades 
é a sauna. Diversas 
obras foram feitas na 
sauna seca e na 
sauna a vapor, que 
recentemente 
passaram por troca de 
madeiramentos e 
pisos. 
A sauna também está 
com parte externa 
totalmente 
reestruturada e com 
um quiosque que, 
após ser construído, 
recentemente, acabou 
de ser ampliado e 
equipado com 
churrasqueira, fogão, 
geladeira, ficando 
ideal para o encontro 
de amigos nos dias 
mais quentes. 
  

M A I S  I N V E S T I M E N T O S
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Piscinas 
Lazer e bem-estar com 

muita comodidade da 

família. É com este 

pensamento que o 

Castelinho está sempre 

inovando na área social. 

Para maior conforto dos 

sócios, pintamos e 

sinalizamos toda a região 

das piscinas. Novas 

cadeiras de descanso 

também estão no espaço. 

Infantil 
  

S O C I A L  E M  A L T A

O parque infantil está revitalizado. Além das 

melhorias para conservação do parque, a areia 

foi totalmente trocada, assim as crianças 

podem brincar mais à vontade. 

O parque infantil também ganhou um campo 

de areia, onde, nos finais de semana, 

acontecem diversas competições e atividades 

de interação.
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O Salão do Restaurante Castelinho está bem diferente, e pra melhor! 
Atualmente é o ponto de encontro da família para o almoço de domingo, servido a 
partir das 11h30. Neste ano foram diversos investimentos na estrutura física, tudo 
pensado para que os visitantes se sintam cada vez mais bem recebidos. Uma nova e 
totalmente equipada cozinha, troca do piso, ampliação nos banheiros, palco de shows 
reestruturado, telhado trocado e nova pintura. 
O espaço está totalmente preparado para receber eventos de pequeno porte como 
festas de casamento, shows, palestras, workshop e muito mais.  
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A Lagoa Castelinho tem aproximadamente 
1.500 metros de extensão e o espaço é 
ideal para as práticas da pesca esportiva 
e das tradicionais caminhadas e corridas. 
Sabedora disso, a diretoria Castelinho 
está sempre realizando trabalhos de 
manutenção no local. 

Um clube que está preparado para o bem- 
estar dos associados. E isso exige 
investimentos que são feitos com grande 
satisfação. Exemplo na área da 
lanchonete, que  está com piso novo e 
pintura. Outro setor que está de cor nova 
é o tênis. O trabalho de manutenção é 
constante, sempre pensando em deixar as 
nossas estruturas em condições ideais.  

Economia e mais qualidade na hora de 
conservar os alimentos. Estes são os 
principais benefícios da nova câmara fria 
do Castelinho. O novo equipamento 
está protegendo os alimentos que são 
servidos para os associados que 
procuram as delícias servidas no dia-a-dia 
do clube. 
A câmara fria tem 30 metros quadrados e, 
como a cozinha do clube, atende todas as 
exigências sanitárias da Vigilância em 
Saúde. 

Atendendo uma solicitação dos sócios, a 
diretoria Castelinho aprovou a reforma 
geral no banheiro que atende às pessoas 
que estão na petiscaria.

A área onde é realizado o Happy Hour está 
mais confortável após instalação de uma 
nova tenda avance de 10 metros 
quadrados.  Um motivo a mais para que os 
nossos associados fiquem mais 
protegidos.

M A I S  I N V E S T I M E N T O S

Pista de Caminhada e lagoa

Pintura geral do clube

Câmara fria

Banheiro da petiscaria

Tenda para o happy

Clique Castelinho natureza
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Hoje o Castelinho possui 50 quiosques 
cobertos com churrasqueiras e fogão à 
lenha. Uma estrutura ideal para quem 
pretende passar momentos de muita 
tranquilidade, fazendo o 
tradicional churrasco ou curtindo os 
amigos em meio à nossa floresta. 
Reservas podem ser feitas na secretaria 
do clube. 

O Castelinho está retomando as aulas de 
hidroginástica aos domingos. A atividade 
física é muito prazerosa e traz benefícios 
para à saúde de pessoas de qualquer 
idade. É um exercício classificado como 
aeróbico e feito em piscinas. Serão aulas 
de hidro-axé, hidro-sertanejo, hidro- 
recreativa e hidroginástica. Todos os 
domingos das 10h às 10h45.

Após receber uma nova pintura e 
investimentos na cobertura lateral, o 
bocha Castelinho movimentou diversos 
apaixonados em um Torneio. A 
competição colocou frente a frente 
praticantes que demonstraram muita 
superação, tática e técnica.

U M  C L U B E  C O M P L E T O

Quiosques Castelinho

Hidroginástica

Bocha movimentada

SERVIÇOS: 
O Castelinho solicita que os sócios procurem a 
secretaria para: 
Fazer a atualização do cadastro, carteirinhas para 
crianças a partir de um ano de idade, substituição de 
fotos antigas, registro de CPF e outros dados 
pessoais, atualização de endereço e muito mais. 

ÀS SUAS ORDENS
ATENDIMENTO NA SECRETARIA 

Informações:  3707-4800 
secretaria@aeccastelinho.com.br 

 
Procure nossos canais de atendimento! 
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EVENTOS 2017
Este ano a Associação dos Empregados no Comércio de Franca 

comemorou de forma muito especial os 108 anos. Fundado em 13 de 

maio de 1909, a AEC Castelinho sempre foi referência para toda região. 

O evento que aconteceu na Sede Social foi emocionante e com 

homenagens a nomes que marcaram época.
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EVENTOS 2017
O Arraiá Castelinho foi especial. Com barracas e cardápios de comidas 

e produtos típicos. Houve muita alegria e descontração com a 

tradicional quadrilha. Uma festa inesquecível!
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EVENTOS 2017
Duas semanas de muita diversão e com muita segurança! São assim 

as Colônias de Férias do Castelinho. As crianças adoram e, 

acompanhadas por monitores, podem explorar as dependências do 

clube. Além de recreação, o Castelinho fornece lanche para meninada.
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EVENTOS 2017
Dois eventos são tradicionais no Castelinho e sempre com atrações 

musicais diferentes. Happy Hour e Palco Castelinho se tornaram os 

eventos que mais revelam cantores e bandas de toda a região de 

Franca. Aqui, diversão e oportunidade caminham juntos!

Happy Hour 
& 

Palco Castelinho 
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EVENTOS 2017
Uma super festa com muita agitação no clube todo. Este ano a Festa 

do Dia das Crianças teve show de mágica, gincana, futebol de sabão, 

fantasias, bolha na piscina, escorrega na lona e muito mais. As 

famílias se divertiram demais!!
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Após a construção e entrega da quadra de 
areia, o Castelinho realizou a 1ª Copa 
Verão de Futevôlei, que teve o apoio da 
World Sports. 
O esporte tem movimentado o clube e 
foram diversas duplas inscritas que 
realizaram partidas emocionantes. Na 
chave A, Wendel e Marcão foram os 
campeões. Já na B, Márcio e Jader 
levantaram o caneco. 

Neste mundo digital, colocar crianças e adolescentes para praticar uma atividade física 
virou um grande desafio para os pais. Então, deixe por nossa conta! 
O Castelinho está com vagas abertas para a Escola de Futebol e Escola de Tênis. As aulas 
são para as idades de 5 até 15 anos. No futebol, as aulas são pagas sendo R$ 40,00 para 
associados e R$ 60,00 para não associados. 
Já a escolinha de tênis é gratuita com aulas as terças, quartas e sextas-feiras. 
Informações estão disponíveis na Secretaria Castelinho ou pelo telefone 3707-4800. 

E S P O R T E S

No embalo do Futevôlei 

Escolinhas Esportivas
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Sucesso entre todas as idades. Assim é futebol do Castelinho! 
Com a chegada da escolinha, agora todos praticam a modalidade em uma estrutura 
fantástica. São três campos em ótimas condições que estão sempre recebendo 
investimentos e melhorias. 
Na parte competitiva, o Castelinho organiza campeonatos abertos e de veteranos, além de 
torneios e partidas amistosas. O futebol movimenta o Castelinho o ano todo.   

Futebol movimentado

E S P O R T E S

Campo de futebol é reformado
Os associados do Castelinho dispõem de três campos para a prática do futebol, e os gramados 
dispensam apresentações. Os cuidados sempre são preocupações da diretoria do clube, que visa 
atender as necessidades dos atletas. 
Hoje o campo um passa por uma reforma e reestruturação do gramado. A iniciativa é feita após a 
realização de investimentos e melhorias no campo três. 
Os campos são os locais preferidos dos associados que gostam de disputar o tradicional racha. 
Em breve o futebol terá novidades no quiosque. 
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Praia Bar de cara nova

I N V E S T I M E N T O S  N Ã O  P A R A M

O sossego da lagoa, nossos animais e aves acompanhados por uma bela estrutura para pequenos 
eventos. Assim está o Praia Bar, que recebeu investimentos recentes. 
Todo o piso, que antes era de madeira, foi remodelado e recebeu uma camada grande cimento. A 
estrutura ficava ao ar livre e ficou prejudicada com as variações do tempo. 
Para atender os pedidos dos sócios, a diretoria realizou recentemente a obra que deixa a estadia e a 
presença dos associados no local mais segura. 

Novas espreguiçadeiras para as piscinas
Um dos setores mais frequentados do Castelinho, as piscinas, está cada dia melhor e com opções 
mais confortáveis. O clube adquiriu recentemente mais espreguiçadeiras, que somadas as existentes, 
vão atender todas as necessidades dos nossos associados. 
Comodidade na hora do banho de sol, do bem-estar e momento “relax”.  

19



Adicionar subtítulo


