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PROCURA-SE
Durante muito tempo, Dr. Durval e Dr. Marmita foram os médicos
do Hospital Geriátrico Afonso Pena. Por esse motivo, atualmente,
lá dentro só se fala em outra coisa. Mas o que não sai da boca
da equipe de enfermagem é o misterioso sumiço da calcinha
do Durval. Há quem diga que o Dr. perdeu as calças na ala
masculina. Mas a essa altura, é bem provável que todo mundo
já tenha experimentado o modelito. A equipe de segurança
afirma ter visto a tanguinha no CTI da Santa Casa. Fato é
que, apesar da calcinha ter uma boa renda, nenhum detetive
aceitou o desafio de encontrá-la. O que é um problema, já que
Durval tem o hábito de usá-la toda sexta-feira 13. Uma equipe
de especialistas em roupas íntimas, liderada por Dra. Suzette,
está analisando um lote de calçolas na lavanderia. Ainda tem
muita história por baixo desse pano.

Este mês comemoramos oitos anos de Hahaha! Nós temos a
missão de colocar o riso a serviço da vida, e ao atender cada
um de vocês reconhecemos que ela se cumpre dia após dia.
Foram muitos os desafios de manter um trabalho contínuo
de atuação de palhaços formado por artistas profissionais, e
seguimos aqui com você! Foi preciso ouvir, observar, aprender,
reaprender, ressignificar para que hoje sigamos juntos, em
distanciamento social, mas não dos afetos e das relações
construídas até aqui! Obrigado por fazer parte desta história.

QUE GELO!

Oito anos de Hahaha
Oito parece duas bolas
empilhadas, é um nariz de
palhaço sobre o outro, uma
dupla de palhaços. Oito, dois
planetas alinhados como
os palhaços que trabalham
lado a lado. Quer número
melhor que esse para a
gente? 8, o infinito de pé, de
pé para se reinventar como
palhaço à distância nas
teleconsultas dos tempos
de confinamento, vídeos,
lives, textos, infinitas são as
possibilidades e pretextos
para estar perto do nosso
público.

Texto: Dr. Alfinete

teleconsultas Hahaha
Palhaces fazem a ronda em cada hospital e instituição
e ligam para seus pacientes receitando as mais
inusitadas receitas besterológicas. Para receber
a teleconsulta, envie uma mensagem e marque a
sua! Você pode manter o contato por este número.
Envie um áudio ou mensagem, que será respondido!

(31) 97350-0011
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. Participe, receba sua teleconsulta!

(31) 97150-2382

De um dia para o outro, o
planeta estava de ponta
cabeça, e os palhaços
mais que acostumados
a
plantar
bananeira,
preparados porque sempre
desprevenidos, partiram
imediatamente para a
ação: aventuras para se
conectar nessa ou naquela
plataforma, criatividade
para improvisar um tripé feito
de elásticos, pregadores de
roupas ou uns tantos livros
empilhados, iluminação para
vídeo feita com 2 abajures,
rebatedores de instrumentos
de cozinha, cenário de festa
junina com a última revista
da casa que por sorte não
havia ido para a reciclagem,
bichos de estimação que
viram estrelas das nossas
histórias, parentes que viram
cinegrafistas. Se adaptando,
aprendendo e errando
vamos chegando e nos
aconchegando no virtual,
aprendendo a cair no e do
quadrado da tela, confiando
na ideia da Ana Achar de
que “o palhaço é risível, não
exatamente porque ele caí,
mas porque insiste em se
levantar, mesmo sabendo
que caíra logo em seguida”. E,
assim, seguimos. Parabéns
Hahaha!
Dra. Suzette Marie

canal hahaha
Têm vídeos novos feitos por palhaçes
influencers do riso toda terça e quintafeira! Se inscreva no canal do Youtube,
curta e compartilhe! São mais de 20
vídeos que levam o Hahaha pra pertim de
você. A recomendação desses doutores
e doutoras é sessão pipoca e maratonar
todos. Contamos com você!
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