
Dezembro chegou, e a cidade expressa isso de todas as formas: 
luzes, decoração, músicas natalinas, troca de presentes, e 
retrospectivas de ano. Para nós, é um tempo de encerramento de 
ciclo e celebração. E o mais importante é valorizar e agradecer 
cada sorriso, troca de olhar e encontro com quem esbarramos 
ou trupicamos neste 2019. Nossa forma de comemorar com 
você é levar os cortejos natalinos, que contam a história mais 
famosa do mundo de uma forma inusitada. 

Boa leitura!
famosa do mundo de uma forma inusitada.
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Se tem algo, ou melhor, alguém , que eu sempre carrego 
no meu jaleco - ainda que eu acho não seja permitido 
animais entrarem no hospital sem autorização - esse 
alguém é um porquinho. Ele é de borracha mas ele 
ronca. É um fofo mas dá umas escapulidas dentro 
dos hospitais. Já o encontrei dentro de cobertores, 
debaixo da cama, dentro do banheiro... 
Um dia, se não fosse Dona Graça, que limpava a 
enfermaria, e o resgatasse, nem sei o que seria de 
mim! Ela chegou com ele, embrulhadinho na toalha 
de papel,  até banho deu nele!  Falar nisso, de vez 
enquando aproveito as pias do hospital pra manter 
o banho em dia. Ah, às vezes, ele alivia o medo que 
criança tem dos doutores besterologistas e rouba até 
gargalhada com aquele ronco!  Não fi co sem ele, e 
o bichinho cabe no meu bolso do jaleco, vê se pode!
Dra. Rosa

CLIMA TEMPO

O que tem no 
bolso do jaleco?

Precisamos de você em 2020! Para o nosso trabalho acontecer 
aqui, toda semana, durante o ano inteiro, contamos com 
pessoas e empresas que contribuem para a continuidade 
do Instituto Hahaha. Participe da nossa campanha e leve 
mais riso para os hospitais no próximo ano!
Destine até 6% do Imposto de Renda para o Instituto, sem 
pagar nada a mais por isso, se você faz declaração de IR 
completa.
• Contribua mensalmente 
• Doe um valor único

CAMPANHA 2019

Alô, alô, o natal está chegando!
O Instituto Hahaha promove o Cortejo de Natal, levando o espírito natalino que 

contagia a cidade no mês de dezembro  para toda a comunidade hospitalar!
Cortejos natalinos

16/12 - Hospital Santa Casa BH
17/12 - Hospital da Baleia

18/12 - Hospital Paulo de Tarso
19/12 - Hospital das Clínicas - UFMG

20/12 - Hospital João XXIII e Hospital Infantil João Paulo II (Rede Fhemig)

Passe a câmera sobre 
o código  e saiba mais

20/12 - Hospital João XXIII e Hospital Infantil João Paulo II (Rede Fhemig)
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Se tem algo, ou melhor, alguém , que eu sempre carrego 
no meu jaleco - ainda que eu acho não seja permitido 
animais entrarem no hospital sem autorização - esse 
alguém é um porquinho. Ele é de borracha mas ele 
ronca. É um fofo mas dá umas escapulidas dentro 
dos hospitais. Já o encontrei dentro de cobertores, 

Um dia, se não fosse Dona Graça, que limpava a 
enfermaria, e o resgatasse, nem sei o que seria de 
mim! Ela chegou com ele, embrulhadinho na toalha 
de papel,  até banho deu nele!  Falar nisso, de vez 
enquando aproveito as pias do hospital pra manter 
o banho em dia. Ah, às vezes, ele alivia o medo que 
criança tem dos doutores besterologistas e rouba até 
gargalhada com aquele ronco!  Não fi co sem ele, e 
o bichinho cabe no meu bolso do jaleco, vê se pode!

 que tem no 
olso do jaleco?

AMPANHA 2019

Existe uma chave que abre portas ultrassecretas dentro 
dos hospitais. Para encontrá-la, é necessário um mapa. 
Mapa este que os palhaços médicos geralmente têm 
guardado na memória. Seguindo as pegadas destes 
doutores elegantérrimos, geralmente acompanhada 
por música, você saberá por onde começar essa 
intensa busca da chave. 
A cintura começa a fi car mais solta, e os pés criam 
vida própria. O famoso ‘’remexer o esqueleto’’ é o guia 
desta aventura. É o aprendizado de fazer da queda 
um passo de dança. E continuar a procura, a procura 
que te leva para o nariz vermelho, que te leva para 
o sorriso, que te leva para o encontro. O encontro 
da chave que abre portas da imaginação. E é nesse 
imaginário que o presente de fi m de ano acontece 
a todo vapor, na troca de olhares do Bem-te-vi Bem-
te-vi, tô te vendo tô te vendo.

Dr. Rabisco

A BUSCA

EDITORI..UAU!

Existe uma chave que abre portas ultrassecretas dentro 
dos hospitais. Para encontrá-la, é necessário um mapa. 
Mapa este que os palhaços médicos geralmente têm 
guardado na memória. Seguindo as pegadas destes 
doutores elegantérrimos, geralmente acompanhada 
por música, você saberá por onde começar essa 
intensa busca da chave. 
A cintura começa a fi car mais solta, e os pés criam 
vida própria. O famoso ‘’remexer o esqueleto’’ é o guia 
desta aventura. É o aprendizado de fazer da queda 
um passo de dança. E continuar a procura, a procura 
que te leva para o nariz vermelho, que te leva para 
o sorriso, que te leva para o encontro. O encontro 
da chave que abre portas da imaginação. E é nesse 
imaginário que o presente de fi m de ano acontece 
a todo vapor, na troca de olhares do Bem-te-vi Bem-
te-vi, tô te vendo tô te vendo.

Dr. Rabisco
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Precisamos de você em 2020! Para o nosso trabalho acontecer 
aqui, toda semana, durante o ano inteiro, contamos com pessoas 
e empresas que contribuem para a continuidade do Instituto 
Hahaha. Participe da nossa campanha e leve mais riso para os 
hospitais no próximo ano!

Destine até 6% do Imposto de Renda para o Instituto, sem pagar 
nada a mais por isso, se você faz declaração de IR completa.

• Contribua mensalmente 
• Doe um valor único

CAMPANHA 2019

Dezembro chegou, e a cidade expressa isso de todas 
as formas: luzes, decoração, músicas natalinas, troca 
de presentes, e retrospectivas de ano. Para nós, é um 
tempo de encerramento de ciclo e celebração. E o 
mais importante é valorizar e agradecer cada sorriso, 
troca de olhar e encontro com quem esbarramos ou 
trupicamos neste 2019. Nossa forma de comemorar 
com você é levar os cortejos natalinos, que contam a 
história mais famosa do mundo de uma forma inusitada. 
Boa leitura!

EDITORI..UAU!
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Quem é o Doutô, que de segunda a 
quinta vai de Chanel loiro pro IGAP? 
Que, às vezes, o cabelo tá  alinhado 
ou alienado? Quando dizem que 
é peruca ele discorda e fala que é 
natural igual esponja vegetal? 
E foi chamado de loira do Bonfi m.

Quem é, 
quem é

Alô, alô, o natal está chegando!
O Instituto Hahaha promove o Cortejo de Natal, 

levando o espírito natalino que contagia a 
cidade no mês de dezembro para pacientes, 

acompanhantes e profi ssionais de saúde! 
Cortejos natalinos

16/12 - Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP)
17/12 - Hospital da Baleia

18/12 - Hospital Paulo de Tarso

Falta pouco. Faltam semanas, 3 ou 4, para serem vividas por nós, 
Dra. Luba e Dr Risoto, no Hospital Paulo de Tarso. A fi gura do 
palhaço sempre existiu sendo aquela que faz rir. Há muito, muito 
tempo os palhaços estão presentes na Terra. Logo, já deviam 
estar, acostumados a se despedirem tranquilamente das pessoas 
e das coisas. Já que, com o passar do tempo, nos despedimos 
mesmo das pessoas e das coisas. Correto? Pra nós não. 
Basta a possibilidade da despedida, para termos aquele 
choroOoOoO! O choro começa a gargalhar só de lembrar de 
cada rosto,  hora, segundo, minuto com cada um, uma. Por 
isso, rimos e agradecemos! 
Mas, a vontade mesmo é de ter as “manhas” para conseguir levar 
para cada paciente dois remédios: aquilo que ele precisa e aquilo 
que ele gosta. Uma música, um animal, um verso, um passo de 
dança, um boneco maluco, muitas altas, um repouso, quinta 
essência de alecrim com lavanda para os pulmões, desenhar 
com a parte do corpo que estiver menos ativa, mergulhos 
numa piscina gelada, três vezes ao dia. Na madrugada, estrela 
e antigas melodias. Eita que ia ser bão, Mundão! Por isso, rimos 
e agradecemos ao Hospital Paulo de Tarso como um todo. Como 
uma grande casa que nos recebeu muito alegremente.
Dr. Risoto e Dra. Luba

Contagem RISOgressiva

CLIMA TEMPO
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