
Julho se foi. E agosto chegou com metamorfoses avermelhadas 
no céu, com ventos e mais ventos levantando poeiras que 
nos mostram que as coisas nem sempre ficam no mesmo 
lugar, e é preciso aceitar o novo e desapegar. Agosto é o mês 
das mutações, e guarda boas novas. 
E é de boas novas que vamos falar!  Neste mês, o Instituto 
inicia a ampliação do atendimento para idosos, além de 
crianças e adolescentes! Querem mais novidades? Então, 
vamos lá. O Hahaha recebe mais sete artistas palhaços para 
comporem o elenco! Ficaram curiosos para conhecê-los? 
É só seguir lendo o jornal. 
Boa leitura!
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BELO HORIZONTE | AGOSTO - VISITAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO

A lagarta nasce lagarta, cresce lagarta, vive como 
lagarta e depois de muito experimentar os pés no 
chão, a terra fofa, a temperatura e o contato com o 
solo, decide se fechar em si mesma e vira um casulo. 
Tempos depois, ela transformada por tudo que viveu 
e aprendeu, renasce como uma borboleta e ganha 
os céus, para experimentar a vida por outro ponto 
de vista. Em outro lugar, longe do chão.

Eu, Doutora Brisa, nasci palhaça, cresci médica, vivi 
como integrante do Instituto Hahaha, experimentei 
belos encontros, construções diárias de afeto e 
respeito com profunda gratidão por tudo vivido e por 
todos no caminho. A partir de agora, viro um casulo 
para experimentar a besteirologia por outro ponto 
de vista. Em outro lugar, longe de Belo Horizonte.
Vou virar borboleta e voar pra outra cidade. Para um 
outro hospital. De amor. Para um outro projeto. Deixo 
muito de mim e levo um outro tanto daqui. Estou logo 
ali. Ao alcance das asas! 

Voa Brisa! Vou!

Dra.Brisa

Metamorfose

Sou pós-recém-formado-doutor-especialista-sensacional-incrível em operações do dedo 
mindinho da mão e do pé esquerdo! Cuido do lado esquerdo do cérebro - a lógica, a razão, 
os números e fórmulas – mas não sei usar nada disso! Para o bom funcionamento do rim 
e do pulmão (esquerdo somente) faço exames e receito diversas canções. Coração! Alegria! 
Canhotos do corpo e da mente por um mundo onde o abridor de lata não seja só para destros!
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Dr. Canhoto

Formada pelas melhores escolas de medicina do centro de Betim, Igarapé e Bicas, especialista 
em dor de cotovelo, riso frouxo e exames telepáticos. Admira instrumentos de corda, sopro 
e percussão, dança conforme a música que toca e canta até a música tocar o coração. 
Preferia criar macacos à expectativas, mas, quando disseram que era pra trabalhar no 
hospital, andando de jaleco pra lá e pra cá,  fazendo “toc-toc” com sapato de médica  nos 
corredores, ela quase teve um treco. Calma, Luba! A doutora, agora, é  a senhora. M

e do pulmão (esquerdo somente) faço exames e receito diversas canções. Coração! Alegria! 
Canhotos do corpo e da mente por um mundo onde o abridor de lata não seja só para destros!

Formada pelas melhores escolas de medicina do centro de Betim, Igarapé e Bicas, especialista 
em dor de cotovelo, riso frouxo e exames telepáticos. Admira instrumentos de corda, sopro 
e percussão, dança conforme a música que toca e canta até a música tocar o coração. 
Preferia criar macacos à expectativas, mas, quando disseram que era pra trabalhar no 
hospital, andando de jaleco pra lá e pra cá,  fazendo “toc-toc” com sapato de médica  nos 

Dra. luba

Após peregrinar pelo mundo em busca das mais preciosas receitas grátis, de reunir os temperos 
mais raros, e de realizar várias experiências gastronômicas, Dr. Marmita Quentinha está no 
ponto para servir seus banquetes. Ele vive ligado nas tomadas de 220w e sempre pronto 
para temperar ou destemperar, com sal e açúcar, as suculentas gostosuras que pretende 
oferecer. Eis que os corredores se transformam em self service onde o alimento é o riso. 
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Dr. marmita

E as expectativas estão lá em cima feito luz! Me sinto pronto para o trabalho depois 
de um longo período de estudos e novos entendimentos da arte do riso. Agora, é só se 
prepararem para sentir a energia contagiante do Dr. Led nos corredores e quartos, que 
será repleta de muita alegria e procedimentos dançantes para energizar o ambiente. 
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Dr. led

Após o treinamento intensivo, que fi zemos dia e noite buscando aprender a operar o 
riso no hospital, estou aqui afi nando os instrumentos para dar o melhor de mim neste 
trabalho. Já preparei minha mola maluca, que transporta e capta ondas magnéticas 
de tudo que existe, para me ajudar nos exames besteirológicos. Minha especialidade 
de transmissor e captador de ondas está cada vez mais afi nada, graças a faculdade 
de física quântica ultra revolucionária que realizei nos últimos anos, e pretendo botar 
em prática nos meus atendimentos.
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Dr. Rabisco

Dr. Alfi nete é cirurgião-besteirologista, especialista em implantar peças no improviso 
quando não há tempo para costuras. Rapaz de ponta, pessoa fi na, de língua afi ada 
como um bisturi. Sua monumental cabeça já foi vista em várias partes do Brasil, quase 
sempre junto ao corpo. É amante da música clássica, admirador de notas pontiagudas 
e melodias contrapontistiscas. Alfi nete de gravata é uma das coisas mais chiques que 
existem. Imagine com jaleco!?
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Dr. alfi nete

Minha expectativa está pautada num início, que irá ter uma iniciativa, que se transforma 
numa iniciação, para iniciar um trabalho que estarei iniciando perfeitamente no hospital, 
e para que no outro dia eu possa reiniciar novamente! Ou seja, tudo isso pra dizer que 
eu, Dr. Durval, me encontro em pronto-atendimento para executar o exame que uma 
única pessoa sabe fazer, no caso eu:  o “Agora Você Amarra Aqui”.
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Dr. durval

O Instituto Hahaha ampliará 
sua atuação para o 

público idoso!
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