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Finda o ano. Ao olhar para 2020, em meio a tantos
novos desafios, sentimentos, preocupações,
percebe-se que a sementinha de riso plantada por
palhaços e palhaças floresce a cada atendimento. 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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Acordes
compartilhados
Nossa história com a música já é
antiga. Quando ainda estávamos
fazendo as visitas presenciais no IGAP,
antes da pandemia, nossa afinidade se
deu através do gosto pelas músicas
caipiras. No primeiro encontro já
combinamos que em um próximo
tocaríamos cada um no seu violão
outras modas sertanejas. Assim foram
as nossas conversas desde então,
trilhando entre música e instrumentos.

no que me respondeu “sou apaixonado
com sanfona”. Confessei que eu tinha
muita satisfação com nossos papos e
reflexões sobre a música e a opinião
dele era importante para mim. Ele me
deu a maior força e mais que isso, me
fez um convite para ser a “gaitera”
em uma apresentação que ele vai
fazer junto a outros músicos. E lá vai
nós dois, mais uma vez, unidos pela
música combinando outra história

Eu tenho um acordeon e achava ele
grande demais para carregar durante
os atendimentos. Veio o isolamento
social e as teleconsultas virtuais daqui
de casa, e dia desses fui atender este
senhor, morador do IGAP, parceiro
no sentimento de harmonia pela
arte da música popular. Quando
atendeu o tablet logo lançou “o
que você preparou para hoje?”.
De repente, eu surjo com uma
sanfona 120 baixos que mal
cabia na tela do aparelho.
Meu companheiro seresteiro
deu um sorriso e seu corpo
se encheu todo de alegria.
Perguntei o que ele tinha achado,

Dra. Rosa

A receita de
uma vida longa
Conversando com uma senhora bem antiga em
uma teleconsulta, ela me contou coisas que eu
ainda não sabia. Ela é tão gentil, carismática,
doce, acolhedora, generosa. Tem a voz suave,
um jeito de olhar profundo e paciente que me
emociona toda vez que a encontro. Nasceu na
zona rural do Rio de Janeiro. Já capinou e plantou
arroz, feijão e o que desse para plantar. Nesse dia
de atendimento, alguém ao lado comentou que
ela tinha 102 anos. Ela negou e falou que quem
tinha 102 era o irmão, ela na verdade tinha 100
anos. E completou que teve um tio que tinha
vivido pouco segundo ela, 107 anos… Nós que
ouvimos aquilo demos um pulo e mostramos
para ela que estávamos impressionados. Ela,
tranquilamente, contou que um outro parente
tinha vivido 115 anos! Fiquei sabendo que Dr.
Durval perguntou para ela como ele poderia
chegar tão bem na idade dela como ela chegou.
Ela falou que tinha que capinar umas roças...
Não sei o que o jovem Dr. Durval tem feito.
Dra. Rosa

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

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

