
Não queria falar, eu juro! Mas essa Santa Casa de 
Misericórdia BH é uma destruidora de corações! 
Primeiro, foi o Dr. Canhoto e sua paixão avassaladora 
pela Natalya que já rendeu inumeráveis canções e 
desmaios corredor a fora. Sempre que ele coloca os 
olhos sobre ela, as pernas amolecem tocam sinos 
e borboletas saem pela boca do dito cujo. Agora, é 
Dra. Zabeinha que tem um troço quando ele aparece. 
Breno. Alto, forte e sensual. Com seu cavanhaque e 
aquela voz de tremer o peito de qualquer cidadão. 
Ficamos sabendo (não sei quem fui que disse) que ela 
já até fez promessa pra Santo Antônio, amarração de 
amor e colocou o nome dele num papel que guarda 
dentro da gaveta das calçolas! Estamos de olho para 
ver quem desencalha primeiro! Aguardem novas 
fofocas, ops, quer dizer informações sigilosas, sobre 
o desdobramento dessas desventuras amorosas de 
nossos doutores!

Dr. Canhoto

BOCA DE BALDE

Dr. Canhoto

Neste mês quente, os médicos besteirologistas pegaram fogo, 
no que tange à calor humano. Nos encontros com o outro, rolou 
outlet do riso, passarinho curado, e paixões, muitas paixões.  E 
foi com a leveza, a astúcia, e a rapidez, como a dos pássaros, 
que os besteirologistas jogaram a dor, a solidão e a tristeza 
pra fora dos hospitais, a cada visita. Como diz Mario Quintana: 
“atravancando meu caminho, eles passarão… Eu passarinho!”. 

É hora de tirar o que atravanca, e voar! 

Boa leitura.
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Outlet Hahaha! O preço da cueca do Dr. Mulambo foi 
rebaixada. Já a calçola da Dra. Suzette tem função 
multiuso e pode ser usada como coador de café extra 
forte, fortíssimo. Extra! Extra! Pode chegar freguês! 
Tem Marmita de Risoto e injeção de groselha geladinha 
do Alfi nete!!! Não percam a oferta de turismo: Dr. 
Rabisco tá oferecendo pacotes de viagem astral, mas 
é sem volta. Adquira todos esses produtos a preço 
de Custódio, em até 10x no cartão da Dra. Xuleta. 
De brinde você ainda ganha uma mecha de cabelo 
do Dr. Durval. 
Consulte as condições e se entregue!

Dr. Alfi nete

GARANTA A CONTINUIDADE 
DO TRABALHO

Somos uma organização sociocultural 
da sociedade civil, que promove 
intervenções artísticas de forma 
contínua e individualizada. Até hoje, 
levamos mais saúde por meio do riso 
para 597.787 mil pessoas. 
Em 2020, queremos continuar com a 
nossa atuação e precisamos do seu apoio! 
Acesse institutohahaha.org.br e doe!
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BELO HORIZONTE | NOVEMBRO - VISITAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO

Todos a postos, todos a postos! Preparem suas 
luvas, capotes, anestesias, instrumentos cirúrgicos 
e crocs: temos uma urgência! Nosso querido e amado 
passarinho azul, o Blue, vinha alegremente para o 
trabalho quando em um voo rasante deu com o bico 
na árvore. Dali saiu rolando árvore abaixo, bateu em 
dois galhos, tropeçou em um ninho e quando já estava 
todo lascado caiu numa poça d´água. Ali, fi cou imóvel. 
Sua sorte é que Dr. Canhoto, também indo trabalhar, 
viu o coitado nessa situação e o colocou debaixo do 
braço e correram para o hospital.
No meio do corredor da ala B da Santa Casa estava 
a maior autoridade em passarinhos, o menino Bruno. 
Ele, com sua grande sapiência, rapidamente analisou o 

pobrezinho e concluiu: “Ele está com a asa quebrada, 
precisamos fazer cirurgia”! Dr. Canhoto e eu, Dra. 
Zabeinha, desmaiamos. Bruno, porém pegou Blue e o 
colocou na maca, sacou duas tiras de esparadrapo, um 
palito de picolé, virou, mexeu, sacudiu, fez respiração 
boca a boca e pronto: a asa está pronta! 
Depois de toda essa aventura, ele receitou três gotas 
de Dipirona doce e 8 grãos de alpiste. Não pode 
correr nem voar, tem que fi car quietinho. E o mais 
importante: parar de tomar da água que passarinho 
não bebe! Dadas as recomendações, Blue se aninhou 
no meu sovaco e está aqui: quietinho, quietinho.
Dra. Zabeinha

EMERGÊNCIA

Desclassifi cados

Para chegar até ele, vamos a cavalo
Ao encontrá-lo, o saudamos com reverência
Para pronunciarmos palavras a ele, falamos em versos
Seu pai é um rei exigente mas de boas gargalhadas
Quem é, quem é? 
Ele sabe até falar inglês
Foi visto no João XXIII dando uns rolês 

Quem é, 
quem é

Acesse institutohahaha.org.br e doe!
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Quem é que tá transpondo as barreiras do amor no Hospital, 
Paulo de Tarso, quem? Houve boatos de que ele era um 
simples bloco para receitas, mas, agora além de receitar as 
altas e melhoras, os bolos e a polenta de vó, o receituário  
do Dr. Altamiro Araújo, tá arrasando nos recadinhos do 
coração, é cada beijão  que ele recebe e manda de volta,  
cada história de amor, já teve até pedido de casamento 
esses dias. Dr. Risoto e Dra. Luba, viraram dois pombos 
correio, a serviço da paz, do amor e das namoradoras do 
Hospital Paulo de Tarso.

Dra. Luba

Boca de Balde

Como diz Mario Quintana: “atravancando meu caminho, 
eles passarão… Eu passarinho!”. É assim que chegamos 
a novembro! Foi com a leveza e astúcia como a dos 
pássaros, que os besteirologistas jogaram, a cada visita, 
a dor, a solidão e a tristeza pra fora dos ambientes de 
saúde. Neste mês quente, os médicos também pegaram 
fogo, no que tange à calor humano. A cada encontro, 
troca, escuta, e olhar atento. Passarinhe com a gente. 
Boa leitura!
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Foto: Carol Reis

Anda fazendo o maior papel 
nos hospitais, mesmo que de longe. 
Está com o maior cartaz,  fi gurando 
sempre em algum ponto dos jornais. 
É baixinho mas tem alta no nome,  
é fofi nho , simpático e é possível 
ser atendido por ele, 
até pelo telefone!  
Quem é quem é?

Quem é, 
quem é

GARANTA A CONTINUIDADE 
DO TRABALHO

Somos uma organização sociocultural da 
sociedade civil, que promove intervenções 

artísticas de forma contínua e individualizada. Até 
hoje, levamos mais saúde por meio do riso para 

597.787 mil pessoas. 
Em 2020, queremos continuar com a nossa 

atuação e precisamos do seu apoio! 
Acesse institutohahaha.org.br e doe!

Izabel das Dores de Jesus. Eis a poderosa senhora de todas as 
músicas. É ela, a guardiã de todos os cantos, de todas as histórias 
musicadas, das melodias inventadas, que os nossos ouvidos já 
puderam escutar.
Sempre generosa, nos presenteia com canções encantadas, 
preenchidas de memórias, de saberes culturais, sociais, ancestrais. 
É a paciente que ensina pacientemente a nós, doutores. É ela 
quem nos explica por repetidas vezes todo o beabá. Nos ajuda 
a entender o compasso exato, de cada passo a ser dado nesta 
estrada chamada vida.
Sentada em seu trono de rodas, ela transita por todos os tempos. 
Transgride o tempo, desconstrói e o reconstrói. Indo e voltando. 
Acelerando e desacelerando,  quando bem entender. A seu bel-
prazer, dona Izabel muda todas as notas, de todas as partituras 
já  compostas,  e previstas para se  viver. É seu poder, sua forma 
de estar e construir a própria vida.
Ó senhora Izabel, poderosa senhoras dos cantos. Eu, Dr. Marmita, 
humildemente lhe peço para sempre nos receber, seja o Dr. Durval 
e seu pandeiro, ou eu e o violão. Buscaremos sempre te encontrar,  
e podermos juntos entoar as mais belas canções. Izabel das 
Dores de Jesus. Mulher. 85 anos. Mãe de 5. Avó de 5. Muitas 
histórias pra cantar.
Dr. Marmita

Guardiã dos Cantos

CLIMA TEMPO


