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Editorial: 
2017 um ano surpreendente! 

A compreensão histórica dos acontecimentos virão nos anos futuros. Como 
palhaços que somos diríamos: “Eta ano doidão!” Foi preciso muita coragem e 
equilíbrio,e aplicar todos os nossos conhecimentos besteirológicos  e pratica em 
Kundalini Yoga que orienta que “o  mundo pode estar de cabeça pra baixo, mas a 
gente tem que estar de cabeça pra cima! “.

A nossa travessia foi de uma ponta à outra, tivemos emoções polarizadas. Haja 
coração! Uma excelente notícia foi o fato  de sermos fenômeno da internet ! O 
vídeo do Bloco HAHAHA nos hospitais - Hit “ Funk das Enfermeiras”  atingiu mais 
de 14 milhões de visualizações. No lado extremo, o fato de não termos captação, 
entre julho a final de dezembro,  no programa principal, Lei Rouanet, que mantem 
prioritariamente as visitas de palhaços em hospitais . O que nos fez criar uma 
agenda especial de atendimento aos hospitais. Esse fato foi inédito em toda a 
nossa trajetória de organização. 

Mas, como diz Paulo Vanzolini na música “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por 
cima... “ atravessamos o desafio. Redobramos o trabalho e fizemos muito com o 
nada de recursos que tivemos. 

Nesse relatório, estão sendo apresentadas todas as ações realizadas em 2017 pelo 
Instituto HAHAHA. Ações realizadas com os recursos do Pronac - 164244 - Plano 
Anual - 5 anos HAHAHA, bem como outras ações realizadas sem recursos, ações 
para prospecção,  e outras realizadas com recursos de outros projetos aprovados 
em editais de incentivo cultural. O projeto da Lei Rouanet é a principal lei de 
incetivo cultural que utilizamos. Cabe então, apresentar todas as ações nesse 
relatório, que  realizadas  apoiam a sustentação da organização. É interesse da 
Rouanet, sustentar as organizações e que elas possam ter a sustentabilidade para 
continuar a propor ações culturais no território brasileiro. 

Nosso agradecimento ao principal mecanismo de fomento à Cultura de nosso 
país, a lei Rouanet, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura. 

Com alegria na trajetória,
Instituto HAHAHA

Belo Horizonte, janeiro de 2018.
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Nos hospitais 62.141 pessoas presenciaram o trabalho.

Programa continuado de visitas de Palhaços Profissionais as crianças e adolescentes hospitalizados

As intervenções artísticas de palhaços profissionais às pediatrias dos hospitais públicos é o programa 
principal do Instituto HAHAHA. 

Em 2017 cinco hospitais públicos de Belo Horizonte receberam, duas vezes por semana, durante todo 
o ano, a visita uma dupla/trio de palhaços profissionais, “besteirologistas”. De maio à dezembro , as 
visitas dos palhaços foram realizadas por meio de uma agenda especial de atendimentos.

Em 2017 foram realizados 17. 547 atendimentos diretos às crianças e adolescentes em 276 
visitas/dia aos cinco Hospitais Parceiros 

       Hospital da Baleia                                                             1.403  atendimentos
       Hospital das Clínicas – UFMG                               4.347  atendimentos
       Hospital Santa Casa                                5.176 atendimentos
       Hospital Infantil João Paulo II  - FHEMIG                                            5.393 atendimentos
       Hospital João XXIII - FHEMIG                                             1.228  atendimentos

Presenciaram esses atendimentos em torno de 35.094 pais, acompanhantes e equipe de saúde. 

Ações especiais dentro dos hospitais 

9.500  pessoas da comunidade hospitalar participaram das 12 ações especiais realizadas dentro dos  
5 hospitais em 2017.

5 Cortejos Musicais Itinerantes em 5 hospitais – Bloco HAHAHA                         estimativa de 4.500 pessoas
5 Cortejo Musicais Itinerantes em 5 hospitais – Auto de Natal HAHAHA           estimativa de 4.500 pessoas
2 ações especiais em eventos dos hospitais                                                  estimativa  de 500 pessoas

Além dos hospitais 17.000 pessoas presenciaram o trabalho em 35 ações

Público alcançado desde a fundação (2012 a 2017):
 
117.580 atendimentos diretos às crianças e adolescentes hospitalizados
235.160 pais, acompanhantes e equipe de saúde presenciaram estes atendimentos
46.062                pessoas fora do hospital presenciaram as ações artísticas

Desde a fundação 398.730 pessoas tiveram a experiência direta com o trabalho do Instituto 
HAHAHA.

   

Público 
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O nosso Time  
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O programa de intervenções de Palhaços em Hospitais mantido pelo Instituto 
HAHAHA acontece de janeiro a janeiro. Enquanto os palhaços tiram férias, pois 
palhaços também descansam, o administrativo faz a manutenção do programa. 
Janeiro é dedicado a prestar contas do ano anterior e planejar as ações para 
começar 2017. Um intenso trabalho de planilhas, cronogramas, planilhas e 
muitos papéis espalhados pelas paredes são feito para desenhar melhor as 
ações.

Janeiro também é tempo de motivar, inspirar o elenco de artistas para iniciar 
os trabalhos. Uma programação especial para aquecer os motores aconteceu 
de 23 de janeiro a 02 de fevereiro. A coordenação artística dividiu o tempo 
em entrevistas individuais para avaliação e alinhamento, encontros coletivos 
de avaliação, planejamento e muito, muito , treinamento artístico. E nessa 
programação não pode faltar o ensaio do tradicional Bloco HAHAHA!

 Que venha 2017 com muito suor, coragem e excelência artística!

Janeiro 

Café com os artistas - Instituto HAHAHA
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Fevereiro
Carnaval - Bloco HAHAHA
O Carnaval é uma grande festa popular que celebra o lúdico, a alegria e a 
ocupação das ruas e outros espaços da cidade. E, para o Instituto HAHAHA, 
hospital também é um território de celebração dessa festa. O Bloco HAHAHA 
acontece desde 2015 dentro dos hospitais públicos atendidos pelo Instituto 
HAHAHA.  É a maneira de levar para quem está dentro dos hospitais a energia 
contagiante do calendário nacional de festas que inclui todos. 

20/02 – Hospital das Clínicas
21/02 – Santa Casa BH
23/02 – Hospital da Baleia
24/02 – Hospital Infantil João Paulo II e Hospital João XXIII

Hospital da Baleia 
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Hit do carnaval- Funk das enfermeiras 
Com toda a efervescência do carnaval de rua de Belo Horizonte, com um 
significativo aumento do número de foliões nas ruas neste ano, o bloco HAHAHA, 
nascido dentro dos hospitais de BH, extrapolou as paredes das enfermarias, ganhou 
a cidade e conseguiu o afeto de milhões de pessoas no Brasil nesta avenida virtual. 
O vídeo “O Funk das Enfermeiras – Beijinho pras agulhas” publicado na quarta-
feira, 22/02/2017, antes do carnaval, já tinha alcançado 9 milhões de visualizações 
na segunda-feira de carnaval. 

Funk das Enfermeiras - Beijinho pras agulhas! 
Desejo a todas enfermeiras folga longa
Pra que eu não tenha mais que tomar minha injeção
Besatacil, amoxicilina ou dipirona. 
Subcutânea, entravenosa desse jeito não.
Beijinho no ombro, pras agulhas passar longe
Beijinho no ombro para as enfermeiras do plantão.
Beijinho no ombro pras agulhas passar longe.
Beijinho no ombro não vem mais me furar não. 
Não! Não vem mais me furar não! Não vem mais me furar não!
Paródia da Besteiriologista Dra. Brisa (Janaína Morse) 

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Abre alas da Pediatria 
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Evento - Abrace a Santa Casa 

Caminho Inverso: dos Hospitais para as Ruas! 

Dia 12 de fevereiro, ao som de paródias carnavalescas, muito batuque e 
animação, os nossos Besteirologistas levaram o Bloco HAHAHA, de dentro dos 
hospitais para o “Carnaval Infantil”, evento da campanha Abrace a Santa Casa!

Reunião Hospital das clínicas -UFMG
Visita de “Cara Limpa” no Hospital das Clínicas/UFMG
A equipe de coordenação artística e todos os artistas participaram da reunião 
com a coordenação do HC/UFMG, uma conversa aberta sobre a continuidade 
da parceria nestes 10 anos de intervenções artísticas dentro da pediatria do 
HC/UFMG. Cinco anos como Doutores da Alegria e cinco anos como Instituto 
HAHAHA.
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MAIOR  VISIBILIDADE   
A felicidade no Instituto HAHAHA é imensurável!

Como consequência do último Carnaval e o lançamento do Hit “Funk das 
Enfermeiras” que recebeu mais de 14 milhões de visualizações, o mês de Março 
começou com uma grande notícia, a página no Facebook ganhou 70.000 novos 
fãs. 

Março
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Abril 
CMDCA- Conselho Municipal da criança e do 
adolescente 

O CMDCA/BH é um órgão deliberativo, controlador da política de atendimento, 
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e gestor do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo como objetivo 
garantir a efetivação dos direitos do público infantojuvenil. É composto, 
paritariamente, por 20 conselheiros, dentre titulares e suplentes representantes 
do Poder Executivo e 20 da sociedade civil organizada, conforme previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 88, inciso II.
  
Trata-se, portanto, de um conselho transversal, voltado para a garantia dos 
direitos de todas as crianças e adolescentes do município. É órgão colegiado, no 
qual os atos são provenientes de discussões e decisões coletivas e não resultados 
de definições de um ou outro conselheiro isoladamente. A função de membro 
do Conselhos do Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse 
público relevante e não pode ser remunerada. Desde o ano de 2014, Elen Couto, 
coordenadora administrativa do HAHAHA foi eleita como conselheira realizando 
um elo contínuo entre Instituto e CMDCA/BH. Essa ação vem fortalecer o 
trabalho desenvolvido em prol de crianças e adolescentes hospitalizadas
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MAIO
III  Festival de Palhaças na Praça
O evento trouxe para a capital espetáculos de artistas nacionais, seminários, 
debates, oficinas, entre outras atrações que visam divulgar e disseminar a arte da 
palhaçaria feminina. O festival teve como tema a história da mulher palhaça, com 
o objetivo de destacar e construir um material sobre a atuação da mulher na arte 
da palhaçaria

III Fórum  Nacional Cultur a  Infância 
Pela Cultura da Criança! Por esse motivo, representantes de vários estados 
estiveram reunidos no III Fórum Nacional CULTURA INFÂNCIA, que aconteceu no 
dia 13 e 14.de maio.
Eliseu Custódio - Instituto HAHAHA e Gil Amâncio - Brincante, representaram 
Minas Gerais. E a noticia é: ... temos que ampliar essa rede pela “REVOLUÇÃO DA 
CRIANÇA”, como diz Lydia Hortélio!”
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EXPRESSO HAHAHA 
O Projeto “Expresso HAHAHA” levou o acesso a cultura e diversão de qualidade 
para 2 cidades do interior de Minas Gerais, que estão dentro da região da Serra do 
Espinhaço, quais sejam:  Conceição do Mato Dentro e 3 distritos rurais; Santana 
do Riacho e 3 distritos rurais. Estas cidades foram eleitas por estarem numa região 
fora do eixo cultural tradicional, que muitas vezes, não as elegem como cenário 
para a propagação das artes.

Em cada uma dessas cidades foi realizadas as ações:

. Visita de uma junta de médicos “besteirologistas” no hospital municipal e postos 
de saúde de cada uma das 2 cidades.

. Apresentação do espetáculo “Roda HAHAHA” em praça pública. A peça tem como 
enredo, a transposição do que acontece dentro dos quartos das enfermarias dos 
hospitais para o palco.

. Inspirados no Programa Saúde da Família, onde médicos vão até a residência 
dos pacientes, os médicos “besteirologistas” visitarão as residências nas zonas 
rurais. “Palhaços Sem Porteira” busca principalmente, proporcionar às pessoas 
dessas regiões constantemente desprivilegiadas, o acesso a arte, que é direito 
constitucional de todo cidadão

“Eu estava esperando minha fisioterapeuta, no meu quarto, e de repente 
aparecem dois doidos na minha janela. E eles entraram por ali mesmo, 
pela janela!! Obrigado Instituto HAHAHA por enviar esses dois anjos 
de luz, eles foram muito carinhosos e arrancaram muitos sorrisos. Eu e 
minha família já estamos com saudade!” Nanda Soares

Expresso HAHAHA - Conceição do Mato Dentro e Santana do Riacho
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Expresso HAHAHA - Conceição do Mato Dentro e Santana do Riacho
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Campanha - “ O Palhaço vem hoje”
A campanha “O palhaço vem hoje?”, surge com o objetivo de levar mais palhaços 
para dentro dos hospitais, arrecadando fundos. Para isso, o Instituto HAHAHA 
contou com a ajuda de diversas pessoas e instituições. 
Um dos motivadores da campanha é a importância da figura do palhaço nos 
hospitais, visto que eles incentivam, motivam, deixam as crianças mais ativas e 
falantes. Além disso, a alimentação dos pequenos melhoram e eles aceitam de 
forma mais aberta os exames e procedimentos médicos.

Junho 

Dra. Zabeinha e Dra. Suzetti  - Hospital das Clinícas
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Minas HAHAHA - IPATINGA

Entre os dias 23 e 25 de Julho, a cidade de Ipatinga- MG, recebeu os artistas do 
Instituto HAHAHA.
A programação incluiu a oficina “R-Zero- Palhaços em Hospitais” e a “Palhestra e 
Causos HAHAHA”, evento inteiramente gratuito, aconteceu no Centro Cultural 
Usiminas.

Minas HAHAHA- IPATINGA 
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Palhaços Sem Contraindicação
Comemorando os 5 anos HAHAHA !

Aconteceu nos dias 24, 26 e 26 de julho, a Oficina Palhaços sem Contraindicação, 
uma oficina para o público em geral que possui curiosidades sobre o universo 
desses artistas, mas não necessariamente desejam se tornar um. 

Não foi um curso de formação, a figura do palhaço assumiu um papel inspirador 
durante a oficina e as dinâmicas foram voltadas principalmente para a diversão e 
o prazer de se criar em grupo. 

Sem contraindicação, mas com efeitos colaterais!

Julho

Oficina - Palhaços sem Contraindicação
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1º Simpósio do Encantarte
Com a crescente repercussão do trabalho de palhaços em hospitais, uma nova 
perspectiva de atuação inspirou artistas do país a montar grupos semelhantes 
aos Doutores da Alegria, Instituto HAHAHA e de outros grupos internacionais. 
Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de grupos que atuam 
como palhaços em ambientes hospitalares, Belo Horizonte concentra muitos 
desses grupos. É muita gente comprometida, querendo fazer mais e melhor.A 
formatação desses grupos se dá de diferentes formas e segundo vários 
interesses. Inclusive, boa parte não são profissionais da arte, são voluntários, 
amadores, mas que enxergam a necessidade da formação artística para o 
desenvolvimento dessa arte em ambiente hospitalar.

O Instituto HAHAHA é referência estadual e nacional desse trabalho. O 
compromisso do Instituto é apoiar e qualificar essa rede para que a atuação 
artística desses grupos seja de qualidade junto às crianças, adolescentes pais 
profissionais de saúde, ou o público que recebe a arte desses grupos.

Primeiro Simpósio do Encantarte - Palestra : Palhaçaria de Hospital 

Agosto
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No menor palco grandes temas - O processo da morte 
Ao entender a morte, começamos a entender o poder de momentos particulares, 
o início e o final das coisas: a primeira e última respiração. Assim esta última 
respiração é também uma última chance.
No dia 31 de agosto de 2017, aconteceu na Sede do Instituto HAHAHA uma 
conversa com abordagens básicas sobre a morte. Morte é igual para todos. 
A transição acontece dentro de segundos. Uma vez que começamos a incluir 
a morte como parte da vida, muitos de nossos medos nos abandonam, ou 
enfraquecem sob o sol brilhante da consciência.
Tivemos a participação da Dra. Gurusangat Kaur Khalsa, a qual relatou sobre o 
“Processo da Morte” baseado na ciência do Kundalini Yoga, conforme ensinado 
por Yogi Bhajan! 

Foi uma noite inspiradora para todos que estiveram presentes!
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2ª MOSTRA TUDO DA CIA CIRCUSTÂNCIA 
No mês de setembro, o Instituto HAHAHA participou da 2ª Mostra Tudo da Cia 
Circunstância. A participação se deu por meio do espetáculo “Zona de Risco”, um 
espetáculo criado em tempo real. 
A atuação artística do instituto HAHAHA no ambiente  hospitalar é uma 
constante Zona de Risco no desafio de salvar vidas. O tempo real e toda a sua 
complexidade foi elemento disparador para criar a dramaturgia do encontro.

Setembro

Foto: Carol Reis

Foto: Carol Reis
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FESTIVAL DE PRIMAVERA AUDAZ
Nos dias 20,21,22 do mês de Outubro, o bairro de Santa Tereza sediou o Festival 
Primavera Audaz, a programação incluiu diversas expressões artísticas da cidade 
de Belo Horizonte- MG, e o Instituto HAHAHA não poderia ficar de fora.

Nossa participação se deu por meio da Oficina Palhaço Sem Contraindicação, a 
qual possibilitou aos participantes conhecerem mais do universo dos Palhaços, 
além da diversão e do prazer de se criar em grupo.

OUTUBRO 

Zona de Risco 

Palhaço Sem Contraindicação
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Oficina R Zero - Palhaços de Hospital
 

Ainda no mês de Outubro, na sede do Instituto HAHAHA, foi ministrado a Oficina R 
Zero – Palhaços de Hospital, essa proporcionou o trabalho em grupo estimulando 
a relação entre os participantes, permitindo que cada um se confrontasse com 
resistências pessoais, situações limites despertando assim a formação de um 
repertório individual.

Turma da Oficina R Zero - Palhaços de Hospital 
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3ª Mostra HAHAHA - 5 ANOS
O mês de Novembro, trouxe a 3ª Mostra HAHAHA- 5 anos, essa contou com 
uma vasta programação. As atividades aconteceram entre os dias 23 à 26 de 
novembro e 2 e 3 de dezembro.

Durante o período aconteceu oficinas, exposição, espetáculos e Simpósio, todas 
essas atividades ocorreram na sede do Instituto HAHAHA, na cidade de Belo 
Horizonte. A  programação foi inteiramente gratuita.

Novembro 
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Abertura da 3ª Mostra hahaha - 5 anos 
 

O primeiro dia da 3ª Mostra HAHAHA, foi marcado pela “Palhestra Espetáculo”, 
momento em que os artistas compartilharam a história do Instituto HAHAHA e a 
origem deste modelo de organização, composta por palhaços profissionais. 
Durante o espetáculo, falou-se sobre a trajetória do riso na humanidade e sobre 
o arquétipo do Palhaço, figura potente que simboliza o humor e a alegria. Tudo 
isso, surge como um pretexto para falar de temas como fracasso, frustrações e 
conquistas, os quais foram extraídos da vivência entre palhaços e crianças, de 
encontros pautados sempre na permissão, no olhar e na escuta.
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Exposição fotografica 5 anos HAHAHA 
Além do espetáculo, ocorreu a abertura da Exposição fotográfica 5 anos HAHAHA, 
pela fotógrafa Carol Reis. A exposição foi batizada com o nome “ O respiro na Dor”, 
composta por 20 fotos, dentro de um registro de cinco anos de todo o trabalho 
desenvolvido pelo Instituto HAHAHA.
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 Oficina TROCA- TROCA
O segundo dia da 3ª Mostra HAHAHA, foi momento de reunir os profissionais 
da saúde, funcionários dos cinco hospitais onde o Instituto HAHAHA atua, 
além de outras instituições da cidade de Belo Horizonte, para uma manhã de 
atividades artísticas. Contamos também com a presença de alunos do curso de 
medicina da UFMG. O evento intitulado como “Troca-Troca”, é uma mistura de 
papéis, os profissionais da saúde trocaram de lugar com os palhaços e vice-versa. 
Baseando em exercícios do treinamento dos artistas do HAHAHA, os convidados 
vivenciaram uma manhã lúdica aos olhos provocativos dos artistas formadores 
do Instituto.
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 Espetáculo dia útil 

A noite do segundo dia, ficou por conta do “Espetáculo- Dia útil”, ocasião 
que permitiu aos artistas retratarem de forma lúdica e com a comicidade do 
palhaço, toda a essência do trabalho desenvolvido nos hospitais com as crianças, 
possibilitando que o público externo conhecesse como é a atuação do Instituto 
HAHAHA dentro dos hospitais.
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Simpósio Ludico 

O “Simpósio Lúdico – Arte, Saúde e Infância” Quais as interfaces entre Arte, Saúde 
e Infância?, trouxe a reflexão para o terceiro dia da 3ª Mostra HAHAHA, no intuito 
de promover a troca acerca do impacto da presença continuada do palhaço no 
ambiente hospitalar.

As atividades se iniciaram com um coffe break e intervenções artísticas de 
palhaços, contamos com um público de diversas áreas da atuação, educadores, 
acadêmicos de pedagogia, professores da rede pública de ensino do município 
de Belo Horizonte, docentes acadêmicos do curso de pedagogia, psicólogos, 
assistentes sociais, médico, dentre outros.
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 Espetáculo Zona de Risco 
Ainda no terceiro dia, aconteceu o Espetáculo Zona de Risco, uma 
apresentação criada em tempo real, o que possibilitou formar com o público 
um ambiente de experimentação, onde os artistas, motivados pela curiosidade, 
contaram casos de hospital.
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Cortejo Natalino HAHAHA
No domingo, quarto dia da 3ª Mostra HAHAHA, aconteceu o Cortejo Natalino 
HAHAHA, composto por muita músicas da cultura popular mineira, um grande 
público se mobilizou após a missa da Paróquia de Santa Tereza, seguiram 
para a Praça Duque de Caxias até a sede do Instituto, onde foi encenado o 
Pocket do Auto de Natal HAHAHA.

De forma lúdica e poética, com um toque de ingenuidade os artistas 
convidaram o público para embarcarem com eles na história mais conhecida 
da humanidade: O nascimento de Jesus. 
Aproximadamente 100 pessoas acompanharam a apresentação. 
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DEZEMBRO
O mês de Dezembro, se deu com o fim da nossa 3ª Mostra HAHAHA, o 
encerramento foi com a “Oficina R-01”, o nível mais avançado da capacitação na 
arte da palhaçaria nos ambientes de saúde. Um trabalho construído através de 
dinâmicas e jogos..
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Cortejo Natalino HAHAHA nos Hospitais  
Ainda em Dezembro, foi dado o início à temporada do Cortejo Natalino nos 
Hospitais públicos de Belo Horizonte- MG.
Os espetáculos aconteceram nos corredores dos hospitais e as cenas foram 
apresentadas durante o percurso, com um repertório composto por música 
popular mineira.
Os artistas de forma lúdica e poética, convidaram todo o público para embarcar 
com eles na história mais conhecida da humanidade, o nascimento do Menino 
Jesus. 
As visitas iniciaram no dia 5 de dezembro, no Hospital João Paulo XXIII e Hospital 
João Paulo II.

Hospital João Paulo XXIII e Hospital João Paulo II
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Hospital das Clínicas - UFMG
No dia 6 de dezembro, foi a vez do Hospital das Clínicas- UFMG, todo o hospital foi 
contagiado, até um paciente folião que se queixava de dores, com a folia desceu 
rebolando até o chão.
O Hospital da Baleia, recebeu a visita do cortejo no dia 11 de dezembro, e no 
meio de uma grande sala de espera o público pode presenciar o maior namoro da 
humanidade, o de Maria e José, pais do Menino Jesus.

Hospital das Clínicas-UFMG
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Santa Casa bh
O Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, foi palco do encerramento do Cortejo 
Natalino pelos hospitais públicos. Os corredores, enfermarias e UTI’s foram trilhas 
do Anjo, Maria, José, Reis Magos, ovelha, vaca, mula e muitas meninas e meninos 
Jesus.

Hospital Santa Casa BH 
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Cortejo Natalino 
Após a temporada nos Hospitais Públicos, foi a vez de visitar entidades de 
Convivência de Idosos e uma casa de acolhida para Crianças e Adolescentes.
As visitas se iniciaram no dia 12 de dezembro, no IGAP- Instituto Geriátrico Afonso 
Pena, Grupo Santa Casa BH. No dia 13 de dezembro, o cortejo esteve presente no 
Cape- Casa de Acolhida Padre Eustáquio para crianças com câncer e Associação 
Paulo de Tarso.
Ação promovida e apoiada pelo patrocínio da Vaccinar- Nutrição e Saúde Animal. 

IGAP- Instituto Geriátrico Afonso Pena - Grupo Santa 
Casa BH
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Cape- Casa de Acolhida Padre Eustáquio para crianças com câncer

              Associação Paulo de Tarso
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BH 120 ANOS 
O Instituto HAHAHA, não poderia ficar de fora na comemoração dos 120 anos da 
capital Mineira, Belo Horizonte. 
A participação se deu por meio da exposição BH 120 anos- A cidade do encontro. 
O lado interno do hospital também é cidade! A mostra foi exposta no Espaço Café, 
no primeiro andar do Espaço do Conhecimento UFMG
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Campanha #maishahaha
Dezembro é o momento forte  para destinação do imposto de renda de 
pessoas físicas, jurídicas e doações diretas. Nesse segundo ano da campanha 
#MaisHAHAHA, incorporamos ás estratégias, abordagens junto à comunidade 
hospitalar.São profissionais que acompanham o trabalho no cotidiano das visitas 
dos palhaços. Com isso ampliamos as informações sobre o direito de incentivar 
um projeto cultural por meio do incentivo à cultura federal e assim contribuímos 
a cada ano para formar uma cultura de destinação do imposto de renda para 
sustentar ações culturais.

A presença do palhaço é uma ação complementar na saúde, que desperta o 
lado saudável da criança. O trabalho é inteiramente realizado por uma equipe 
de profissionais e é totalmente gratuito para os hospitais. As fontes de recursos 
vêm de leis de incentivo à cultura onde pessoas físicas e jurídicas podem destinar 
parte do seu imposto de renda. Doações diretas também é necessário para que as 
nossas atividades possam se manter e expandir
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HAHAHA EM BREVES CENAS 
∙ 26/05/2017 – Riso 9000 –Hospital LIFE CENTER
∙ 22/06/2017 – Entrevista Rede Globo
∙ 22/06/2017 – Riso 9000 –Semana Sipat – Consórcio Ótimo/SINTRAM
∙30/08/2017 – Intervenção Artística – Prevenção de Acidentes com 
crianças e adolescentes no Hospital João XXIII
∙ 02/09/2017 – Riso 9000 – Intervenção IMPACT - UFMG
∙ 15/09/2017 – “Palhestra” na FIOCRUZ MINAS
∙ 15/09/2017 – Riso 9000 – Kinross Brasil Mineração – Paracatu/MG
∙ 18/09/2017 – Riso 9000 – Semana Interna de Prevenção de Acidente 
2017 – GASMIG – Companhia de Gás de Minas Gerais
∙ 21/11/2017 – “Palhestra” e Mini Curso - Simpósio Unincor
∙ 04/12/2017 -  Intervenção Artística – CEMIG – Centrais Elétrica de 
Minas gerais
∙ 11/12/2017 –Cortejo Natalino – Lyon Engenharia
∙ 12/12/2017 -  Cortejo Natalino – Instituto Geriátrico Afonso Pena - 
IGAP
∙ 13/12/2017 – Cortejo Natalino – Casa de Acolhida Padre Eustáquio - 
CAPE
∙ 13/12/2017 – Cortejo Natalino – Hospital Geriátrico Paulo de Tarso
∙ 15/12/2017 – Cortejo Natalino – Asilo Ozanam
∙ 17/12/2017 – Cortejo Natalino – Associação Espirita Irmão Francisco 
de Assis
∙ 18/12/2017 – Cortejo Natalino – Residência Idosos
∙ 20/12/2017 – Cortejo Natalino – Drogaria Araujo
∙ 20/12/2017 – Cortejo Natalino – Calçadão da Criança



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017



Relatório Anual HAHAHA - 2017

Instituto HAHAHA
Rua Estrela do Sul, 126 - Santa Teresa / Belo Horizonte – MG

Telefone: 31 3889 9643
e-mail: contato@institutohahaha.org.br

site: www.institutohahaha.org.br
facebook.com/institututoHAHAHA

@institutohahaha 
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