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Ai, é muita emoção pra um ano novo gente, não tô sabendo 
lidar. Eu tô achando incrível. Tá cada dia com um, né? Digo, os 
plantões, os doutores diversos,  os hospitais e lares inusitados, 
cada dia um lugar diferente, uma rodoviária, um submarino, 
uma loucura, bem vida de diva. Adorando! Tô me sentindo 
o próprio arroz de festa, bem soltinha. 
Só que eu tava com uma saudade daquele povo do Paulo 
de Tarso, e até do jacaré do Dr. Risoto. De veras, fez foi falta 
aquele maracujá azedo. Ai, tamo lá, os dois trabalhando, 
atende daqui, faz corrida de leito de lá, e o que acontece? 
Eu vejo a coisa mais linda do mundo, o reencontro dos 
cacarecos, Sr. Antônio e Risotinho, num paralisar do tempo 
e vagarezas das horas, se olharam até os zói brilhar, e eu 
quase desabei a chorar. Sabe como é, né? Tem dias que a 
bruteza da vida, desanda no meio dos afetos. Ai, ai… que 
saudade que eu tava desse povo de lá. 

Dra. Luba
Artista: Luciene Souza

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. Neste 
primeiro jornal, anunciamos no ritmo das marchinhas que o 
Instituto Hahaha levará pela primeira vez o Bloco Hahaha, que 
carrega a energia contagiante do carnaval, para o público idoso. 

Boa leitura!
CHOVE CHUVA, 

CHOVE SEM PARAR

@institutohahaha
contato@institutohahaha.org.br
(31) 98684-7459 | (31) 3889-9643
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CLIMA TEMPO

EDITORI..UAU!

bloco hahaha
Nosso tradicional cortejo de carnaval vai garantir a folia 
neste mês de fevereiro, para o Instituto Geriátrico Afonso 
Pena (17/02), e os hospitais Baleia (18/02) e Paulo de Tarso 
(19/02). Já preparou a máscara? fantasia? e  remelexo? 

A senhora estava sentada em seu leito de costas para a porta 
de entrada. Estava acompanhada de suas fi lhas, muito gentis 
e animadas, só que ela mesmo estava era bem brava. Nós, 
médicos besterologistas, entramos, como se diz, pisando 
em ovos, mas querendo agradar. Dr. Alfi nete tirou logo do 
bolso do jaleco a gaita e eu peguei o violão e ajeitei no 
corpo. Começamos a tocar cheios de animação e a senhora 
continuava brava. “Mãe, são bons iguais aos outros!”, disse 
a fi lha referindo-se à outra dupla da equipe besterológica 
que atendeu o hospital Paulo de Tarso durante o ano 2019, 
a Dra. Luba e Dr. Risoto. 
Com esse elogio, nos empolgamos mais ainda porém a 
senhora retrucou com cara de desdém: “bom igual aos 
outros? Os outros são muito melhores!”.  Então, nós quisemos 
mostrar serviço e que éramos capazes!  Acompanhada do 
show de gaita de Dr. Alfi nete, joguei meu infalível rebolado 
até a senhora dizer “que pouca vergonha!”. Não teve jeito. 
Todo mundo no quarto deu gargalhadas e a senhora foi 
fi cando tão brava que tivemos que sair correndo!

Dra. Rosa
Daniela Rosa

Rebolado
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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. 


