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

CLIMA TEMPO
JORNAL MENSAL DO INSTITUTO HAHAHA • GRATUITO • 2020
BELO HORIZONTE | SETEMBRO
IGAP | HOSPITAL PAULO DE TARSO | HOSPITAL DA BALEIA

CALORÃO!

Setembro tem cor e é amarelo. Tempo de relembrar
a importância da prevenção do suicídio, tempo de
valorizar os profissionais que cuidam da saúde
mental, tempo de apreciar cada encontro, cada olho
no olho, nariz no nariz, ainda que pelas telas de
celulares, tablets e TVs. Foi tempo de muito calor
também, a temperatura as alturas, mas o calor
que a gente gosta é o que aquece os corações dos
idosos e idosas atendidos, as trocas, a música, a
cumplicidade entre um atendimento e outro. Se
aqueça com esses relatos. Boa leitura!

Cheguei,
cheguei chegando

Vacina músical
Hoje, atendendo o último senhor
no dia, Sr. Idelino, consegui
uma relação mais profissional
entre um suposto médico e seu
suposto paciente. Ele disse
que sentia dores nas pernas. A
partir daí, tentei duas músicas
em instrumentos diferentes,
tocando dois forrós. Se ele
movesse alguma parte do corpo,
as dores sairiam das pernas e se
dividiram com o agito do corpo
até ficar fraquinha. Foi batata!
Ele até elogiou minha medicina.
Também fiz experimentos com
o tema “estou importante agora
porque sou o mais novo inventor
da vacina para covide”. O difícil
foi conquistar dona Águida
para tomar a vacina. Ao fim,
tanto ela quanto eu, acabamos
tomando altas doses. Claro
que tomamos não na forma
líquida, em raios x, z, ou y e

também não tomamos nenhum
comprimido. A medicina está
avançada e por isso tomamos
vacina fazendo música. O que
também funcionou com Sr.
Britz. Prometi a ele que vou
colocar letra num forró de
rabeca que estou fazendo.
Ele adorou o começo: “conheci
uma moça no forró, ela era tão
bonita com suas pernas finas,
que eu me apaixonei. Dancei
forró a noite toda ao lado dela,
para no fim após tantos giros e
admiros, ela me responder um
dito no ouvindo: as palavras
‘nossa… como você dança
esquesito’!”. Ele disse que era
um bom começo porque era
um começo típico de música
de palhaço. Fiquei lisonjeado.

Eu mal podia imaginar,que esse momento havia de
chegar. Voltei IGAP, cheguei pra ficar, até na vídeo
chamada a gente vai cantar! Falei com quase todo
mundo esses dias, de conversa de cozinha, jardinagem
a confeitaria. Fiquei sabendo das novidades, ganhei
presente, abracei todo mundo. Na frente da câmera,
fui abraçada, cantei, ouvi canções novas, aprendi
outras nem tão novas, vi sorrisos, vi olhos sorrindo,
vi a pele preta reluzindo em luz feito ouro e diamante.
Olha, que eu quero mesmo a receita daquelas belezas,
quantas mulheres, bonitas carregando suas histórias
e desbravando as tecnologias aqui junto da gente.
Os homens também não ficam pra trás, vi bochechas
corando ao som de Asa Branca, ouvi respostas
antes silenciosas, ouvi
a voz baixinha cantando
junto do outro lado, teve
bonita a amizade com
meus amigos. Estamos
tentando de tudo quanto
é jeito, e acho que
estamos conseguindo
viu? Aos poucos,
vamos amenizando
um tiquinho dessas
saudades.
Dra. Luba

Dr. Risoto de Carne Moída

Consultório Hahaha
As terças, quartas e quintas-feira, de 9h às 12h, você liga
e o palhaço de plantão atende! Pacientes, acompanhantes,
colaboradores, funcionários, profissionais da saúde
também estão convidados a receber essa dose de alegria!
Envie uma mensagem

(31) 97350-0011

Toda semana tem dois vídeos novos! Se inscreva
no canal do Youtube, curta e compartilhe! São
mais de 40 vídeos que levam o Hahaha pra pertim
de você. A recomendação desses doutores e
doutoras é: sessão pipoca e maratonar todos.
Contamos com você!

youtube.com/institutohahaha

