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Agosto chegou, e sempre é tempo de
agradecer ao apoio de profissionais que se
transformaram em ponte, em conexão, para
que a presença do palhaço seja real ainda que
virtual. Temos construído juntos memórias de
afeto, de encontros, inseridos num contexto
de distanciamento social. Nesta edição, você
mergulhará em algumas dessas histórias.
Boa leitura!

CALORÃO

O amigo cantador, Sr. Britz
O atendimento foi realizado com precisão, alegria, intimidade
e um pouco de falta de ar, da parte do Dr. Risoto. Ele mal
conseguia acompanhar o ritmo em que o tablet passava de
mãos em mãos por meio da Cátia, profissional do Igap. Ela
foi muito disponível para servir os pacientes, ficando o
tempo que fosse necessário, com o tablet nas mãos,
até que paciente e doutor se despediam. Cátia ainda
ajudava na despedida, enviando os últimos beijinhos
e abraços. Ela foi indispensável. No quarto do Sr.
Britz, a consulta foi interrompida na hora em que a
música Chalana tava começando a degringolar para
a sorte do Dr. Risoto, que de nervoso não conseguia
tocar nem a primeira parte da música. A Chalana
se despediu do quarto do Sr. Britz por conta das
furadeiras e britadeiras que estavam reformando
uma pequena área no Igap. Daí, o próprio
Britz disse para
Dr.
Risoto
voltar outra
hora, com
a Chalana na
ponta do bisturi. Promessa
feita, história cumprida. Não é que depois,
por sorte do destino, num dos roteiros do canal
no Youtube, Dr Risoto tocou a música Chalana?
Quanta honra saber que a música vai parar
direitinho nos ouvidos do Sr. Britz, que já disse
em outras consultas que acompanha o canal.
Dr. Risoto

Já maratonou os vídeos no Canal do Instituto
Hahaha no Youtube? Corre que tem mais, hein?

youtube.com/institutoHahaha

Boca de Balde
Vou te contar uma coisa, uma não, várias
porque boca de balde a gente tem de
sobra por aqui. Já sabe que seguimos com
nosso atendimento mesmo em tempos de
distanciamento, né? Pois é, todo dia é uma
moda diferente que a gente arruma. Agora,
demos pra falar de arte, artesanato,
além das aulas de músicas, que
tenho desde o ano passado
com o senhor B. Agora tenho
notícias das caixinhas, garrafas
e blocos de anotação que
andam fazendo por lá. Olha, eu
não quero nem saber. Quando essa
pandemia terminar, quero ir lá pra
ver as artes expostas, quero até
montar uma galeria na minha casa,
com as artes do pessoal do Igap,
vou querer uma de cada, bem bonita e
embrulhada. Ai,ai, que bom que todo dia
tem invenção nova, imagina só, se não
tivesse jeito de encontrar esses artistas?
Digo, pacientes.

Consultório
Hahaha
Estamos de plantão toda terça, quarta
e quinta-feira, de 9h às 12h, você liga e
o palhaço de plantão atende! Pacientes,
acompanhantes,colaboradores,
funcionários, profissionais da saúde, este
momento é todo seu também.
Envie uma mensagem
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