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GERAL

SECRETARIA

RESTAURANTE SELF SERVICE

BAR/RESTAURANTE

SALÃO DE JOGOS

PISCINAS

SAUNA

2ª Feira: Fechado p/ limpeza
3ª Feira: 08:00 às 23:00
4ª Feira: 08:00 às 20:00
5ª Feira: 08:00 às 23:00
6ª Feira: 08:00 às 20:00
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: 12:00 às 15:00
* Petiscos disponíveis a partir das 11:30

Mesmo horário do GERAL

3ª Feira / 5ª Feira: 14:00 às 23:00
4ª Feira: 14:00 às 20:00
Sábado: 09:00 às 20:00

Domingo e Feriado: 09:00 às 18:00

3ª a 6ª Feira:

ASSOCIADOS
NADADORES

07:00 às 10:00 (Raias 1, 2 e 3)

17:00 às 20:00 (Raias 1, 2 e 3)

Sábado:

ASSOCIADOS
NADADORES

08:00 às 18:00

* 08:00 às 10:00 – três raias p/ nadadores
(após esse horário as raias são retiradas para uso exclusivo dos banhistas)

Domingo / Feriado:

ASSOCIADOS
NADADORES

07:00 às 18:00

* 07:00 às 10:00 – três raias p/ nadadores
(após esse horário as raias são retiradas para uso exclusivo dos banhistas)

Sauna Masculina

3ª Feira: 17:00 às 21:00 / 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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CARDÁPIO

Restaurante Self Service
Sábado / Domingo / Feriado

12:00 às 15:00 (petiscos a partir das 11:30)

R$ 49,00 (Kg)

SÁBADO (18/01)

ARROZ
FEIJÃO
FAROFA

FEIJÃO TROPEIRO
BIFE À ROLÊ

FRANGO À MILANESA
LOMBINHO DE PANELA
MERLUZA CROCANTE

ESPAGUETTI AO MOLHO BRANCO
SALADAS
PETISCOS

SOBREMESAS

DOMINGO (19/01)

ARROZ
FEIJÃO
FAROFA

CONTRA-FILET ACEBOLADO
FRANGO À PARMEGIANA

LOMBO GRELHADO C/ BARBECUE
CAPELETTI AO SUGO
TILÁPIA CROCANTE

SALADAS
PETISCOS

SOBREMESAS

* Cardápios sujeitos a alterações.



Semana 1: 20 a 24/01
Semana 2: 27 a 31/01

13:30 às 17:30

Valores:

R$ 350,00 – 02 semanas
R$ 250,00 – 01 semana

R$ 80,00 – diária

*Desconto de 10% para associados da AABB ou para 
irmãos de crianças que estão na colônia (não-associados)

**Aberto p/ associados ou não.

Inscrições e informações na secretaria da AABB:

3236-1404 / 3217-5186 / 99811-9571
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Música ao Vivo aos 
Sábados: Trio RCX

Além do sol e do forte calor os associados da AABB e 
seus convidados tiveram um motivo a mais para estarem 
no clube no sábado (11), que foi o show com o Trio RCX 
(foto), que se apresentou pela primeira vez no clube com 

repertório de diversos ritmos musicais, como forró, 
sertanejo e MPB.

Veja nas próximas páginas como
foi este movimento sábado no clube!









O CIRCUITO AABB E-SPORTS é destinado a promover 
disputas entre os participantes inscritos em jogos eletrônicos 
existentes no mercado e sem finalidade comercial, com o intuito 
de promover atividades de entretenimento aos próprios 
participantes, com base em regras técnicas específicas, a fim 
de premiar os melhores jogadores.

As modalidades de jogos eletrônicos on-line a serem 
disputados serão: FIFA 20 (PS4), MORTAL KOMBAT (PS4) e 
LEAGUE OF LEGENDS (PC).

A categoria dos jogadores participantes deste torneio será a 
AABB GAMERS.

Cada time será composto por 01 (um) jogador pertencente à 
Categoria AABB
GAMERS.

A tabela de jogos será definida e divulgada após o término das 
inscrições (gratuitas).

O período das Inscrições se encerra no dia 19/01/2020 
(Domingo).

Os campeões e vice-campeões em cada modalidade serão 
premiados com troféus.

As inscrições poderão ser realizadas através do site:
www.circuitoaabb.com.br

Organização: 

AABB Caratinga

Contato:

Fone: (33) 99854-5216
Email: circuitoaabb@gmail.com
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Dicas de 

Saúde

Ansiedade no trabalho

Atualmente, mais de 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem 
com algum tipo de sequela relacionada ao estresse, que é o 
grande desencadeador de doenças modernas, como a 
ansiedade e a depressão.

A ansiedade no ambiente de trabalho pode levar a sérios 
prejuízos no desempenho dos funcionários, assim como afetar 
seriamente na satifação e comprometimento.

Quando o nível de estresse no trabalho chega a um estado 
muito elevado, interferindo diretamente na qualidade de vida 
da pessoa, e outro sintoma característico é a insônia.

Portanto, para prevenir esse quadro, noites regulares de sono 
são essenciais, assim como a prática de exercícios, 
alimentação saudável  e vida social bem ativa, com horas de 
lazer e descano. As empresas também podem contribuir nessa 
questão evitando o excesso de horas extras dos 
colaboradores, proporcionando condições de trabalho 
atrativas e gratificantes, modificando os métodos de prestação 
de cuidados, suporte social às equipes, etc. 

Fonte: simepossivel.com.br
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Humor
 caipira vira-se para o compadre e pergunta:
— Ô cumpadre, é verdade que bispo é muito mais importante que padre?O— É, sim!

— Entonces a partir de agora eu vô chamá ocê de cumbispo!

 cara está passando na rua quando alguém lhe pergunta:
— Ei, amigo... Você viu algum policial por aí?O— Infelizmente não.

— Então passa a grana logo!

epois da aula, Joãozinho chama a professora de lado e diz:
— Não quero assustá-la, professora, mas ontem à noite o meu pai me Ddisse que se as minhas notas não melhorarem logo, logo, alguém vai 

apanhar...

o ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
— Divirta-se, minha filha, mas comporte-se bem, ouviu?AE a menina responde:

— Espera aí, mamãe! Ou uma coisa ou outra...

o restaurante:
— Garçom! Esta sopa é pra dois?N— Sim senhor — responde ele e o cliente completa, bravo:

— Então por que é que só tem uma mosca?

o hospício o louco estava lendo uma lista telefônica.
Um médico, que ia passando, perguntou só para sacanear:N— E aí, é bom esse romance?

— Muito monótono! Tem pouco enredo e muito personagem!

o dia do aniversário da sua noiva, o fanho liga às 7 da manhã e começa a 
cantar:N— Arabéns a ocê...

— Essa ata erida...
— Muitas elicidades...
— Muitos anos de ida!
— Adivinha em... é... i... tá alando?


