
O Instituto celebra sete anos de vida neste mês sete! Foi 
longo o caminho até aqui,  mas nos deixou mais forte e 
com mais maturidade para buscar a realização dos nossos 
propósitos. Um dos motivos de celebração neste ano é o 
início do atendimento aos idosos que nos provoca a buscar 
novos formatos de atuação artística, ampliando cada vez 
mais nosso repertório. Já começamos a festança colocando a 
sanfona, zabumba e triângulo para tocar dentro dos hospitais 
com o “Harraiá”. Não teve quem se atrevesse a não entrar 
na grande roda da quadrilha!  

Celebre com a gente! Boa leitura!
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Há sete anos nascia o desejo de levar aos hospitais 
saúde através do riso. E quem faria a entrega? Bom, 
dizem que palhaço traz sorte! Pronto, agora tem 
palhaço/médico besterologista na área. Pode isso? 

Ainda com a pergunta na cuca, a resposta veio 
a galope: “a criança hospitalizada, normalmente, 
sente-se desamparada e triste, em sua condição 
diferente das outras crianças, que não necessitam 
frequentar hospitais. A presença dos palhaços no 
hospital traz cenas alegres e sorrisos aos que os 
assistem e participam. Pacientes, familiares e 
profi ssionais podem se permitir se envolvendo no 
clima humanizado, e eu diria, até familiar, enquanto 
momento de descontração e riso”.  Ufa, passou!

RÁ-TIM-BUM HAHAHA
A arte toca no afeto, é um espelho que faz com que eu 
me reconheça nela, é universal, tem o dom de espelhar a 
humanidade, seus desejos, medo, ódio, felicidade, dando 
signifi cado e sentido na nossa vida. E o palhaço existe 
para espelhar nossas fragilidades, nossos erros. Toca 
nesse lugar que tentam excluir de nossas vidas desde 
que começamos a crescer. Não somos educados para 
tal e sim ao contrário, devemos acertar, aprendemos 
logo, logo ao invés de perguntar, responder. (GOMES, 
Maria Angélica, 2007)

O palhaço de hospital tem formação completa; SND que 
nutre o encontro. É a cardiologia, marcando o compasso 
da vida, fi sioterapia na reflexão diária e na pediatria o 
berço pulsante. Para mim, Dra. Zabeinha, é uma honra 
fazer parte desse corpo clínico. Agradeço todos os dias 
a generosidade do universo por ter me colocado nesse 
caminho.

Juliene Lellis (Dra. Zabeinha)
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Era sanfona e zabumba, mas tinha triângulo também! 
E quem o estava tocando era eu! Pode parecer pouco, 
mas andar no ritmo da música, tocar triângulo, cantar 
forró, quadrilha e sacudir as trancinhas sem deixar cair 
o véu da noiva e “cortejar” não é moleza não, mas é 
uma delícia! Eu espero ansiosa a semana que visitamos 
os cinco hospitais, que encontramos todos os amigos 
e amigas que temos em cada um deles, que vemos e 
identifi camos cada criança que vira caso dos colegas 
nos relatórios e, principalmente, festejamos com todo 
mundo! E como é bonito de se ver! Como é gostoso 
tocar procês dançarem!  As roupas típicas. Os pares 
ajeitados. Os passos afi nados. Lá vai o passeio pela 
cidade subindo e descendo morro, olhando o sol e a 
lua, girando o cravo, depois a Rosa e os dois virando 
cestinho de flor! E aí a ponte quebrou! É mentira? É 
verdade? É São João! 

Então... cai, cai, balão! 
Dra. Brisa

Você consulta seu horóscopo? Não acredita em 
nada disso? Pois, saiba que o Instituto acabou de 
encomendar o seu mapa simplifi cado, e descobriu que 
é um nativo do signo de Câncer. Quem tem Sol em 
Câncer é, em geral, muito hospitaleiro. Claro, por isso 
o Hahaha trabalha no Hospital! O canceriano também 
tem forte apego com as pessoas, é acolhedor, e gosta 
de receber. A Suzette, por exemplo, gosta de receber 
colo do Dr. Clayton. O canceriano é muito sensível e 
tem difi culdades em expressar seus sentimentos para 
fora de sua carapaça, e é por isso que o Mulambo 
e o Risoto fazem serenata para todo mundo, pois é 

mais fácil cantar o amor do que falar o amor. Como o 
ascendente é Aquário, ele sente grande necessidade 
de ser aceito pelos grupos, e isso explica porque a 
Zabeinha passa tanto tempo fofocando no posto de 
enfermagem! A Lua em Áries deixa a personalidade 
espontânea, impetuosa, e até mesmo explosiva! Tá 
explicado porque a Brisa mostra toda hora a sua beleza 
interior, que é aquela calcinha vermelha dela. É que 
ela não consegue se segurar! A boa notícia é que Sol 
em Câncer + Ascendente em Aquário + Lua em Áries = 
muita alegria, bom humor e trapalhadas nos hospitais 
atendidos!e o Risoto fazem serenata para todo mundo, pois é atendidos!
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