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GERAL

SECRETARIA

RESTAURANTE

SALÃO DE JOGOS

PISCINAS

SAUNA

2ª Feira: Fechado p/ limpeza
3ª Feira / 5ª Feira: 08:00 às 23:00

4ª Feira / 6ª Feira / Sábado: 08:00 às 20:00
Domingo / Feriado: 08:00 às 18:00

2ª Feira: Fechado
3ª a 6ª Feiras: 09:00 às 17:00

Sábado / Domingo / Feriado: 08:00 às 14:00

Sábado / Domingo / Feriado: 11:30 às 15:00

* Petiscos disponíveis a partir das 11:00.

3ª Feira / 5ª Feira: 14:00 às 23:00
Sábado: 09:00 às 20:00

Domingo e Feriado: 09:00 às 18:00

3ª a 6ª Feiras:

7:00 às 20:00
(quatro raias para aulas de natação)

Sábado:

8:00 às 18:00
(8:00 às 12:00 - quatro raias p/ nadadores)

* Após este horário as raias são retiradas para 
uso exclusivo dos banhistas

Domingo / Feriado:

8:00 às 18:00
(8:00 às 11:00 - quatro raias p/ nadadores)

* Após este horário as raias são retiradas para
uso exclusivo dos banhistas

Sauna Masculina

3ª Feira: 17:00 às 21:30
5ª Feira: 17:00 às 20:30
6ª Feira: 16:00 às 21:30
Sábado: 16:00 às 20:30

Sauna Feminina

Sábado: 10:00 às 14:30

Sauna Mista

Domingo: 10:00 às 14:00

Horários 

AABB
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Restaurante 
AABB

Aberto das 11:30 às 15:00
(Petiscos a Kg a partir das 11:00)

Self Service a KG (R$ 45,00)

* Cardápios sujeitos a alterações

SÁBADO (25/05)

ARROZ
FEIJÃO
FAROFA

TALHARIM À CARBONARA
CARNE BOVINA

C/ LEGUMES
STROGONOFF DE FRANGO

PERNIL GRELHADO
MERLUZA Á DORÊ

PANQUECA DE QUEIJO
SALADAS DIVERSAS

PETISCOS
SOBREMESAS

DOMINGO (26/05)

ARROZ
FEIJÃO
FAROFA

PENNE AO MOLHO BECHAMEL
BIFE DE FILÉ MIGNON

TILÁPIA
FRANGO GRELHADO

LOMBO AO MOLHO DE ALEGRIM
BOBÓ DE CAMARÃO
TORTA DE SARDINHA
SALADAS DIVERSAS

PETISCOS
SOBREMESAS
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Happy Hour de
Aniversário da AABB

Inesquecível. Assim pode ser resumido o 
Happy Hour comemorativo aos 66 anos de 
existência da AABB Juiz de Fora, realizado 

na noite de 6ª feira (17), no salão do 
restaurante do clube.

Continua

66
anos
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Ao som da BANDA MODULO SHOW (Gliciane Cruz/Voz, Walter Sandro/Voz e 
Teclado, Flávio Guilhon/Baixo e Zé Abelha/Bateria), com “canjas” de Marcelo 

Caldeira e Daniel Honorato, bem como recreação para as crianças com a equipe do 
Tio Macarrão e especial cardápio self service, o evento atraiu enorme quantidade de 
associados e seus convidados em momentos de pura diversão e confraternização.
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BANDA 
MODULO 

SHOW

MARCELO
CALDEIRA

DANIEL 
HONORATO
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2019Barbacena - MG

Será realizada nos dias 01 e 02 de junho, na AABB Barbacena, a 40ª 
Jornada Esportiva Microrregional de AABBs em Minas Gerais 2019 
(JEMAB-MG 2019), em que a AABB Juiz de Fora será representada nas 

seguintes modalidades:

A 40ª Jornada Esportiva Microrregional de AABBs em Minas Gerais 
2019 (JEMAB-MG 2019) conta com a Supervisão da Federação Nacional 
de AABBs (FENABB), Apoio do SEGURO OURO VIDA e Coordenação do 

Conselho Estadual de AABBs em Minas Gerais (CESABB-MG).

FUTEBOL MINICAMPO SUPERMASTER

FUTEBOL MINICAMPO MASTER

FUTEBOL MINICAMPO ADULTO

TÊNIS DE QUADRA

SINUCA

XADREZ

PETECA

BURACO

TRUCO
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Formas de prejudicar a sua saúde mental

O hábito é algo que, uma vez incorporado, é muito difícil de transformar. E quando esses hábitos 
são nocivos, eles podem proporcionar danos à saúde física e mental sem ao mesmo percebermos. 
Em longo prazo, esses incômodos se refletem na nossa vida pessoal e profissional, podendo 
desencadear uma série de atitudes e sentimentos negativos.

O primeiro passo para a mudança é reconhecer aquilo que faz mal e sair do piloto automático. A 
partir de então, constantemente observar para conseguir filtrar e diferenciar aquilo que pode e deve 
ser aproveitado, e o que precisa ser descartado.

Veja quais são alguns desses hábitos que prejudicam nossa saúde mental

1. Enxergar o pior dos outros e de si próprio - Enxergar os fatos e as pessoas sempre do modo 
negativo acaba afetando a autoconfiança e a imagem que os outros formam de você, escondendo 
qualidades e expondo fragilidades. É importante nutrir a sua autoestima e saber pontuar o que você 
tem de melhor, não negando o que ainda precisa evoluir, mas valorizando suas habilidades. 
Acreditar em si é primordial para saúde mental.

2. Não cuidar da sua saúde - Alimentação, exercícios físicos e até mesmo o sono de qualidade 
ajudam para que tenhamos mais equilíbrio, saúde e qualidade de vida.

3. Se importar muito com pouco - Esse é um hábito um tanto desafiador e que gradualmente 
afeta nossa saúde mental. Dar um peso desproporcional às pessoas e situações causam cansaço 
mental e frustração. Antes de se sentir mal com qualquer fato ou atitude, avalie se realmente vale o 
seu desgaste.

4. Deixar sempre para amanhã - A procrastinação é um vício na vida de muitas pessoas. Se 
deseja algo, organize-se, deixe de lado as desculpas esfarrapadas e vá atrás de seus sonhos! As 
oportunidades de hoje podem não ser as de amanhã e a satisfação pela conquista será sempre 
recompensadora.

5. Não saber gerir o seu tempo - Organizar o tempo é algo de grande valor para sua rotina. Dessa 
forma é possível realizar tudo o que deseja, com mais calma e com mais perfeição.

Fonte: simepossivel.com.br
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 pai coruja sai da maternidade, encontra um amigo e, 
entusiasmado diz: O- Rapaz, o meu filho é a minha cara! 

O amigo não perde a chance e diz: 
- Não tem problema. O importante é ter saúde.

 Você é capaz de guardar um segredo? 
- Claro! Afinal, amigos são para essas coisas... -- Preciso de 1000 reais! 

- Pode ficar tranqüilo! Vou fazer de conta que nem ouvi!!!

 delegado conversa com a sua principal suspeita: 
- Quer dizer, então, que a senhora matou o seu marido por Oacidente? 

- É. 
- Todos os seis tiros?

 sujeito liga para o médico para marcar uma consulta. A 
recepcionista diz que só tem vaga para daí três meses. O- Três meses! - indigna-se o sujeito - E se eu morrer até lá? 

A recepcionista responde: 
- Peça para sua esposa ligar para desmarcar.

m gago, desesperado com seu problema, lamenta-se 
profundamente com um amigo, e este lhe indica um fonoaudiólogo Uda maior confiança. Meses depois, encontram-se de novo e o 

gago vai logo dizendo: 
- Toco preto, porco crespo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. 
Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba. 
- Maravilha, é um milagre! - Exclamou o amigo. 
- Tá-t-t-tá ce-ce-ce-certo, ma-ma-mas onde é que-que eu v-vou us-usar 
uma imbe-imbe-imbecilidade dessas?


