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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

É palhaço, é palhaça, é o encontro no caminho. É um 
saldo de risos, é um processo conjunto. É um olhar, 
é uma arte, é cultura. É em Belo Horizonte. São os 
palhaços do Hahaha fechando o verão. É a promessa 
de alegria para o seu coração. Neste jornal, vem com a 
gente relembrar a folia do carnaval, que balançou os 
hospitais e UAIs, e as previsões para o mês de março. 

ÁGUAS DE MARÇO 

FECHANDO O VERÃO

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

JORNAL MENSAL DO  INSTITUTO HAHAHA • GRATUITO • 2020

BELO HORIZONTE | MARÇO - VISITAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO

CLIMA TEMPO

EDITORI..UAU!

Alegria Cura! 
Todo mundo aqui já sabe o tanto que gosto de 
carnaval né? Pois bem! O que eu não esperava era 
descobrir, que carnaval + Bloco Hahaha é um trem 
que eu gosto mais ainda. Tudo bem bonito, bateria 
afi nada, cabelinho na régua e fantasia inusitada, 
fui com a roupa da parenta emprestada.

Daí tamo lá  na folia, esquentando a portaria e 
começamos a cantar assim: “alegria cura, ah eu 
sei que cura…” e, antes de continuar a cantiga, me 
deu um negócio que parecia que eu que tava sendo 
atendida. To aqui até hoje usando as calçola pra 
enxugar o marejo dos olhos. Ai que bonito que foi! 
A gente pode ter bloco pra cantar no corredor todo 
dia?

Dra. Luba
Luciene Souza

A previsão é que o mês de março terá 31 dias. Cada 
dia terá 24 horas, ou seja, serão 1.440 minutos por 
dia, totalizando 44.640 minutos por mês. A dica do 
universo é a seguinte: não perca nenhum minuto, pois 
você pode demorar horas procurando. Por tanto, viva 
cada segundo. Assim, sobrarão mais horas para fazer 
o que gosta! As fases da lua são as seguintes: inicia 
crescente, então você pode comer muito à noite, depois 
você e a lua fi carão cheios, aí é só ir dormir e fi carão 
minguantes. Quando acordar estará em uma fase nova. 
Novo dia, novos minutos e horas para viver uma nova 
vida. Então aproveite!  

Dr. Marmita
Rogério Gomes

Extra! Extra! Encontramos um regente tão bom 
que não vão acreditar!  Que história fenomenal. 
Tudo aconteceu no carnaval da Tremedal. Logo 
que chegamos, começamos a tocar do nosso jeito. 
Mas de repente surgiu um jovem de muito conceito! 
Quando ouviu nosso cantar, riu e tapou os ouvidos 
para não escutar. Foi aí que ele se revelou. Primeiro 
pediu o bloco para parar, e sem exitar assumiu 
ser o regente, organizou nossa bagunça e seguiu 
pulando carnaval com a gente! 

Dr. Marmita
Rogério Gomes

TAGAROLOGIA

bloco hahaha

PESSOAS 
ALCANÇADAS

1 CELULAR CAMA - 2 REGISTRO DE ÁGUA - 3 UM INTERRUPTOR A MAIS
4 PLACA NA PAREDE - 5 CABELO DO DR.LED - 6 APARELHO VERDE

SETE ERROS

O Regente de 
Palhaçarias


