
Belo Horizonte, 25 de Maio de 2020 

Oi Hiuan (Que nome bonito!), 

Amei receber sua carta!  

Espero que tudo esteja bem com sua família também.  Eu estou bem e isolada com meu 

marido em Belo Horizonte. Estamos sem ver os três filhos e três netos.  

Que bom saber que você, assim como eu, gosta da roça. Ficamos parte do mês em Belo 

Horizonte e parte em Patrocínio. Lá temos um apartamento na cidade e meu marido 

aluga uma fazenda que fica bem próxima. Ele passa o dia lá e volta à tardinha. Eu vou 

algumas vezes durante a semana, pois só tem um cômodo com um banheiro para nós, 

tipo um escritório.   

Gosto de ver o gado e de brincar com os gatos (Merlin e Dodó) e os cachorros (Gabiru e 

Chiquinha). Veja uma foto da fazenda e outra do Merlin e da Dodó.  

        
Tenho também uma bezerra de estimação, a Nina. Veja abaixo como ela era quando 

nasceu e como está um ano depois. 

       

Em Belo Horizonte, temos três gatos. Eles me adotaram. O mais velho é o Thor (preto e 

branco) e os dois, que você pode ver na janela, são o Zak e o Faustão. O Faustão é o 

branco e caramelo e se chama assim porque “fala” muito. Meu filho escolheu esse nome 

porque acha que ele é tão chato quanto o Faustão (risos). 

                           



Gosto muito de plantas e de cozinhar. Em Belo Horizonte, temos muitas orquídeas, uma 

jabuticabeira e uma pimenta do reino. Você conhece a planta da pimenta do reino? 

 

Mas uma coisa que gosto muito é de ler? Você gosta de ler? Que tipo de livro você 

gosta? Gostaria de te dar um livro de presente. Pode escolher e mando para você. E não 

se esqueça de mandar o endereço. 

Despeço-me, desejando que você e sua família fiquem bem. 

Um abraço afetuoso, 

 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva  


