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Finda o ano. Ao olhar para 2020, em meio a tantos
novos desafios, sentimentos, preocupações, percebese que a sementinha de riso plantada por palhaços e
palhaças floresce a cada atendimento em Ipatinga-MG.
O Instituto Hahaha tem o compromisso de promover
mais saúde por meio do riso, e é pelo encontro com
você que isso se torna possível. Boa leitura!
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Aquele abraço
Eu, Dr. Mulambo do Sertão, morador da rua
dos bobos número zero, vindo de Conceição
do Mato Dentro, entra Burro e sai jumento,
mando um salve, um abraço, uma
trapalhada , e uma
dose de injeção de
Alegria, para todas
as crianças do HMC,
que tornam minhas
manhãs de sexta feira,
mesmo a distância, eu
aqui, e eles lá, tão especiais.

Hoje, fui mais uma vez, médico e paciente.
A sinceridade e verdade que cada um de
vocês trazem em cada olhar são cura. Por
isso, sempre estarei com a resposta das
crianças e crionças, que é bonita, é bonita
e é bonita. Alegria, alegria Miguilim!
E um viva viva, do Dr. Mulambo do Sertão!

Atendimento canino
O que seria de mim, eu, Dr. Mulambo, sem o meu Bitobibito! Sim, o meu companheiro
de atendimento medicinal! Aqui, em casa, sem os meus parceiros originais
do Hahaha, o Bito tem sido meu assistente em tantos atendimentos virtuais!
Teve um dia que a criança nem queria saber de mim, mas na hora que ela viu o
grande Bitobibito, tudo mudou de figura! Num outro atendimento, Bito fez uma
fisioterapia fantástica com o senta, deita e rola...

Consultório Hahaha
Às 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 para agendar sua teleconsulta.

(31) 97350-0011

Mas algumas coisas que ele sempre faz, e que meus pacientes adoram, é correr
atrás de mim para morder a minha canela, fugir para rua, latir durante as consultas,
roubar o meu chinelo e sair correndo.... aiaiai, o que seria de mim sem o Doutor
CaninoCanideo BitoBIBITO?
Dr. Mulambo do Sertão

canal hahaha
Toda semana tem vídeo novo no Youtube. Nossos
últimos do ano foram os do Cortejo Natalino.
Neste ano atípico, no qual as comemorações são
contidas, o nosso Cortejo de Auto de Natal foi
virtual, mas nem por isso os palhaços deixaram de
transmitir a mensagem de paz e amor que o Natal
nos trás! Confira os três episódios no Canal Hahaha!

youtube.com/InstitutoHahaha

