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RESTAURANTE SELF SERVICE

BAR

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 (Kg)
* Petiscos disponíveis a partir das 11:30

3ª a 6ª Feiras: 11:00 às 15:00 (Preço Fixo)

3ª e 5ª Feira: 08:00 às 23:00
4ª e 6ª Feira / Sábado: 08:00 às 20:00

Domingo / Feriado: 08:00 às 18:00

3ª e 5ª Feira: 14:00 às 23:00
4ª e 6ª 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: 17:00 às 20:00

Sauna Feminina

Sábado: 10:00 às 14:30

Sauna Mista

Domingo: 10:00 às 14:00

Horários AABB
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Cardápio Self Service a Kg
(Sábado / Domingo / Feriado)

Aberto das 12:00 às 15:00
* Petiscos disponíveis a partir das 11:30

Kg:

R$ 39,90

Finais de semana e feriados
aberto somente para

associados e convidados

Sábado (14/03)

Arroz branco 
Arroz de forno

Feijão vermelho
Feijão tropeiro

Capeletti 
Torta de queijo com espinafre

Frango com quiabo
Lombo assado ao molho de laranja e mel

Lagarto recheado
Costelinha à dorê

10 opções de petiscos
10 opções de saladas

02 doces

Domingo (15/03)

Arroz branco
Arroz à grega

Feijão vermelho
Nhoque à bolonhesa com catupiry

Torta de frango
Merluza ao molho de mostarda e mel

Costela de boi
Coxinha da asa assada com cerveja 

Pernil assado ao molho de ervas
10 opções petiscos
10 opções saladas

03 doces
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Happy Hour c/ Paty 
Fernandez

Com interpretação de grandes sucessos 
nacionais de todos os tempos, com 

destaque para o melhor do som sertanejo, 
Paty Fernandez foi a atração musical no 
happy hour realizado na AABB na noite

de 5ª feira (05).
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Música ao Vivo aos Domingos: Romena 
Acústico – Duas Vozes e um Violão

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado na AABB 
ao som de Helena Oliveira & Romeu Andrade, que 

apresentaram o show “Romena Acústico – Duas Vozes e 
um Violão” para o expressivo público presente na 

ensolarada tarde de domingo (08) no clube.
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Dicas de 

Saúde

Binaural Beats – Terapia musical para ansiedade e insônia

Você já ouviu falar em Binaural Beats? A Batida Binaural, em português, é uma emissão sonora, a exemplo 
dos mantras budistas, que promete manipular o nosso cérebro de maneira a nos deixar mais relaxados, ora 
concentrados, ora sonolentos, dependendo do tipo de emissão sonora em específico.

Um físico polonês chamado Heinrich Wilhelm foi quem descobriu em 1839 que as ondas cerebrais podiam 
ser manipuladas, tornando possível induzir um padrão que facilita as atividades mentais. E assim, as 
Binaural Beats foram desenvolvidas a fim de contribuir para o desempenho profissional e até mesmo para 
redução de doenças como estresse e depressão, ou também auxiliando no tratamento de insônia.

A batida consiste em aplicar estímulos auditivos com determinada frequência em um ouvido, e outra 
levemente diferente no outro. Assim, o cérebro processa os dois tons e assimila a diferença entre eles, 
entrando em uma harmonização que favorece seu desempenho. Por exemplo, caso seja colocada uma 
frequência de 200Hz em um ouvido e 210Hz no outro, a percepção será de 10Hz, o que significa uma onda 
Alpha, ou seja, um estado de relaxamento.

Chamada de Ressonância Schumann, as frequências de vibração da Terra foram encontradas na natureza 
e podem até mesmo curar doenças. Cada frequência de pulsação produzirá um tipo de onda no cérebro 
humano (Alpha, Beta, Theta ou Delta), influenciando diretamente no estado de consciência.

Ondas Delta: 1 a 3Hz – Associadas ao sono profundo.

Ondas Theta: 3 a 7Hz – Associadas a um estado de capacidade criativa e inspiração, como durante o 
sonho.

Ondas Alfa: 7 a 13Hz – Associada ao estado de tranquilidade e relaxamento, durante a meditação por 
exemplo.

Ondas Beta: 13 a 30Hz – Associadas ao estado de alerta, vigília e atenção.

Fazendo uso da tecnologia de estimulo auditivo cerebral, algumas empresas e instituições de pesquisa 
desenvolveram CDs e playlists com diferentes objetivos, como dormir, trabalhar e estudar.

Essas playlists podem ser encontradas na internet e podem ser praticadas em casa, ou no ambiente de 
trabalho. É importante que sejam usados fones com capacidade estéreo e que não se escute muito alto.

Fonte: simepossivel.com.br
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Humor
ois meninos conversam:
— Meu pai sempre diz que é melhor dar do que receber!D— Ele é evangélico?

— Não! É lutador de boxe.

 garoto pergunta ao pai:
— Quanto custa para casar?OO pai responde:

— Não sei, filho. Ainda não terminei de pagar.

apai, como se pode definir a condição daquele que tem duas esposas?
— Bigamia.P— E daquele que tem cinco?

— Poligamia.
— E daquele que tem só uma esposa?
— Monotonia!

 criança pergunta ao pai:
— Papai, quando eu vim ao mundo, quem me deu minha inteligência?A— Com certeza tua mãe, já que eu ainda tenho a minha...

ezinho está visitando o Museu Imperial, quando um guarda bronqueia:
— Não pode sentar aí, moleque! É a cadeira do Dom Pedro!Z— Quando ele chegar eu saio!

m uma conversa entre dois amigos:
— Você é capaz de guardar um segredo?E— Claro, afinal amigos são para essas coisas...

— Preciso de 500 reais!
— Pode ficar tranqüilo, vou fazer de conta que nem ouvi!

 canibal entra no gigantesco restaurante do transatlântico de luxo. Um garçom vem 
atendê-lo:O

— Gostaria de ver o menu, senhor?
— Não. Pode trazer a lista de passageiros mesmo...


