
EDITORIAL

Entramos no mês de outubro, mês delas:  as 

crianças! 
Essas pessoinhas, assim como o palhaço, 

transformam a brincadeira em sua maior 

responsabilidade,  fazem  do imaginário a 

sua realidade. Crianças, o mundo poderia 

ser governado por vocês! Aí, sim, viveríamos 

cercados de amor. 
Boa leitura!
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CLIMA TEMPO 
Ufa, calor para mais 
de metro!
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EDITORIAL

Aconteceu na Santa Casa, 
no Hospital da Baleia, No João 
Paulo II, no João XXIII e também 
no Hospital das Clínicas. Não 
aconteceu simultaneamente, não 
temos fotos ou atestados que 
comprovem o acontecido. Mas o fato 
é que, impressionantemente, um dos 
palhaços do Instituto HAHAHA tem 
detectado, na pediatria dos cinco 
hospitais um mesmo comportamento 
clínico infantil.

Ainda não sabemos se é 
contagioso ou apenas cognitivo, por 
isso reunimos toda junta médica 
besteirológica de paspalhos do 
Instituto e decidimos apresentar, aqui, 
o acontecido: o caso do aparecimento 
e desaparecimento repentino das 
crianças. Ou mágica mesmo! 

Por várias vezes, estávamos eu e 
minha parceira, Dra. Suzette Marie, 

FILOBOBOSOFIA  

 Mês das crianças e das 
eleições presidenciais! Ufa, que 
paralelo desafiador! Na verdade 
não deveria ser tão desafiador 
assim, a lógica deveria ser 
simples: sempre construir um 
mundo melhor para elas! Porém, 
o umbigo, a medida que o ser 
humano cresce, parece crescer 
muito também, e nós, adultos, 
só temos olhos para ele. Então, o 
meu filobobosofar desse mês é o 
seguinte: “deputados, se fossem 
tão sérios e responsáveis assim 
como as crianças são ao brincar, 
o futuro seria belo, e não esse 
eterno desajuste parlamentar”!

Dr. Mulambo do Sertão

Pequeno de tamanho e grande de coração
Adora brincar usando toda sua imaginação  
Mas a bagunça para arrumar: não sou eu não
Gosta de sorvete, pirulito, doces de montão 
Couve, rúcula, espinafre, não quer não    
Quer alegria, amor, respeito e união  
E além disso, saúde e educação  

QUEM É, QUEM É?

?

ainda longe da porta do quarto da 
criança, lá na oncologia, tocando 
nossos instrumentos e tentando uma 
música. Quando, com uma voz aguda, 
respondendo aos instrumentos, 
ouvimos: 

— Palhaçooô, vem cá!. 
 Essa é a hora que nos animamos, 

respiramos, afinamos mais a música 
e fomos   seguindo   a  vozinha   que 
chamava. Quando chegamos 
em frente ao quarto da criança, 
ela, repentinamente,  desapareceu.  
A mãe nos disse: 

 — Lulu não está aqui não!
 Mas num piscar de olhos Lulu 

aparecia e desaparecia. A procuramos 
por todo o quarto. Escutávamos uma 
risada e ríamos junto desse vai e volta. 

Depois de muitas trombadas e 
trombetadas pelo quarto, chegamos 
face a face, nariz com nariz com a 
criança, e descobrimos, enfim, todo o 
mistério. Perguntamos: 

— Onde está Lulu?
Então, olhamos o cobertor e 

percebemos um intenso movimento. 
Ela  apareceu pela fresta, fez uma cara 
de brava e gritou: 

— Eu tô aqui, palhaço!
Paspalhos  que somos, batemos 

em retirada, ainda assustados e 
eufóricos por termos solucionado 
o mistério, conhecido e visto 
crianças, várias Lulus, aparecerem e 
desaparecerem em alto estilo.

Dr. Risoto de Carne Moída

BOCA De BALDE 

com diversos sorrisos... Cada um 
com um batom diferente. Do 
nude aos tons quentes. Matte, 
gloss, cremoso ou cintilante. 
Suas sombras sempre estão 
combinando. Blush só para 
compor e potencializar a beleza 
que ela carrega por dentro da 
máscara cirúrgica. E base, tem? 
Tem! Ô, se tem!

Dra. Brisa 

 Caro leitor, se por 
algum motivo você for ao 
Hospital João XXIII não deixe 
de dar uma passadinha 
no 8º andar. Por lá, desfila 
uma enfermeira que é 
puro charme, beleza e 
maquiagem. Ela presenteia 
as pacientes com laços de 
fita, as acompanhantes com  
gentilezas e a nós, médicas, 

Causos e acasos 

O DESAPARECIMENTO REPENTINO 
DE CRIANÇAS

TEM BASE?

@InstitutoHahaha

Patrocínio RealizaçãoApoio

FAÇA SUA DOAÇÃO!
www.institutohahaha.org.br/maishahaha


