PORTOGHESE – Português:
O Mestre artesão Piri Délcio Marteli, por motivos de saúde, transferiu o seu BOX e seus
negócios de vendas, direitamente para o laboratório da sua casa que fica em Cornélio Procópio.
Portanto, agora, se torna muito difícil para a gente encontra-lo na Casa do Artesão.
Quem se interessar, ainda que seja só para uma visita, sem qualquer compromisso ou
obrigação:
por favor, marcar para ele um horario de encontro por telefone, ligando no numero, abaixo e
também transmitido no seu Orkut pessoal (pede a sua amizade) e na Rede de relacionamentos
da Net por outras fontes.
No entanto, de novo... vai: 43 3523 3661
Por motivos de privacidade o seu endereço de casa foi aqui omitido.
Por favor: não encomoda-lo se o telefonema não for para um propósito definido.
Obrigado. - Giuliano Gil Brezza
ITALIANO:
Il Maestro artigiano Piri ha trasferito il suo BOX e la sua attività di vendita direttamente
presso il laboratorio della sua abitazione in Cornélio Procópio.
Pertanto risulta difficile trovarlo presso la Casa do Artesão, in centro.
Chi fosse interessato: prego domandargli un appuntamento, telefonando al numero qui giá da
lui trasmesso e che appare sulla Rete in molte pubblicazioni, ossia: 43 3523 3661 (dall’Italia
+55). - No perdi-tempo. - Grazie
***********

A família:

Quando em uma família, não existem mais os valores reais e profundos
e mesmo a união nas coisas principais deitadas por Deus..
quando a gente esquece até mesmo o Niver do seu próprio pai velho..
sem fazer qualquer festa, sem nada de nada..
e, atenção:
nem agradecimentos e orações a Deus pela exitência e saúde do próprio
pai ainda nesta terra, no meio da família, JUNTO...
quando o trabalho, os negocios, o computador
se tornam no primeiro lugar..
Ah! Tenha dó.... isso é muito grave!
Uma vergonha mesmo..
Sem contar a difamação nas minhas comparações verso o coitado Piri.
(Giuliano Gil Brezza)

