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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As férias acabaram e eu fi co imaginando o que 
cada besterologista andou fazendo nesses dias 
de folga. Eu já estava com saudade. Para minha 
alegria a reencontrei no Hospital da Baleia, que 
é todo rodeado por  árvores, mata e plantas. 
Assim, no meio dessa natureza toda, ela surgiu 
com passos leves e ágeis como de uma ave, 
uma postura ereta que parecia que ela andava 
equilibrando um livro  na cabeça. E a roupa?, 
ah… um clássico preto e branco, de bolinhas, 
ou como ela mesmo dIz: um poá. Se você ainda 
não sabe de quem estou falando, basta lembrar 
qual é a doutora mais elegante do Instituto 
Hahaha, ninguém mais que Dra. Suzette Marie! 
Estávamos a iniciar os atendimentos, mas antes 
de tudo ela resolveu me ensinar a cumprimentar 
as pessoas. Parecia ter feito algum curso de 
férias de etiqueta em Paris ou no YouTube, e 
começou a me explicar fazendo demonstrações. 

“Você deve fazer assim”, disse. Dra. Suzette 
dobrou o tronco e inclinou o pescoço pra frente. 
Depois juntou os braços perto da costela que 
fi cou, como se ela tivesse asas, e o traseiro para 
trás fi cou parecendo uma cauda! Aquela médica 
fazendo aquilo com uma roupa cheia de bolinhas 
brancas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu de 
repente comecei a ver foi uma galinha d’angola 
em  vez da Dra. Suzette. Aquilo foi engraçado, 
não só eu mas todo mundo ria. Eu pedia pra 
ela repetir como que fazia o cumprimento e 
todos ríamos mais ainda.  Então, sinceramente 
comentei: “Dra. Suzette, você tá parecendo é 
uma galinha! Com essa roupa e esse jeito é da 
raça d’angola”. Ela fi cou brava e saiu correndo 
feito bicho atrás de mim!
Dra. Rosa
Artista: Daniela Rosa

Começou um ano novinho em folha, as férias acabaram, novas 
duplas de palhaços se formam para atender cada espaço. Nesta 
página (quase) em branco que é 2020, queremos escrever com 
você um ano no qual o riso esteja a serviço da vida. Por aqui, 
compartilhamos as boas novas: inauguramos o atendimento 
dos palhaços em duas Unidades de Acolhimento Institucional 
de Belo Horizonte: a Casa Tremedal e a Casa dos Pequenos;  o 
“Bloco Hahaha” está chegando, carregando a energia contagiante 
da maior festa popular brasileira, o carnaval. Boa leitura! 

CHOVE CHUVA, 
CHOVE SEM PARAR
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CLIMA TEMPO

EDITORI..UAU!

Brota no plantão
(Paródia da música Tudo OK de Thiaguinho MT)

Brotamos no hospital 
Para alegria de vocês (x2)

Jaleco tá ok
Sapato tá ok

Mão limpa tá ok
Acesso tá ok 

Olha o tratamento
Que eu trago para vocês (x2)

Pezinho tá ok 
Joelho tá ok
Cintura tá ok

Ombrinho tá ok
Agora eu quero ver

O rebolado de vocês (x2)

Publique um vídeo cantando a 
paródia, marque o @institutohahaha 

nas redes sociais e coloque a 
Hashtag #BlocoHahaha. 

Bloco hahaha
Já preparou sua máscara? fantasia? e  remelexo? já 
aprendeu a paródia criada exclusivamente para vocês? 
Segura que o Bloco Hahaha está chegando, minha gente!

14/02 - Hospital João XXIII - Rede Fhemig - 10h
14/02 - Hospital Infantil João Paulo II - 11h 
17/02 - Santa Casa BH - 10h
18/02 - Hospital da Baleia - 10h
18/02 - Casa dos Pequenos  - 14h30
19/02 - Casa Tremedal - 17h
20/02 - Hospital das Clínicas UFMG - 10h

E num é que rolou um Quiz lá na Tremedal? Dr. Marmita bem que 
quis ganhar, mas não rolou. Tentou, tentou e tentou. Mas, nem 
com ajuda as perguntas acertou! Pergunta atrás de pergunta, 
até as fáceis ele errou. Já a Dra. Rosa, essa sim se destacou! 
Tinha que ver. Cada raciocínio lindo que ela maravilhosamente 
demonstrou. Das perguntas fácies às difíceis, a Dra. Rosa 
arrasou. Mas, o destaque, o prêmio revelação, o cérebro mais 
rápido e preciso,  foi o dele, o jogador campeão. Para além de 
acertar, ele explicava para todo mundo as perguntas, desenhava 
as respostas, encenava como um ator merecedor de um oscar, 
e somente depois dava corretamente as respostas! Que mente 
sagaz tem esse rapaz! Prometo que no próximo jogo estarei 
bem mais preparado! Até voltei a estudar. Tô lendo um monte 
de revistas em quadrinhos, receitas de comida e bulas de 
remédio. Você não perde por esperar! Prometo que no próximo 
Quiz, eu não fi co em último lugar! 

Dr. Marmita
Artista: Rogério Gomes

Um Gênio! 

Estávamos a iniciar os atendimentos, mas antes 
de tudo ela resolveu me ensinar a cumprimentar 
as pessoas. Parecia ter feito algum curso de 
férias de etiqueta em Paris ou no YouTube, e 
começou a me explicar fazendo demonstrações. 
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