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Destaques:

faq
Surf - Fotos tiradas de dentro
d'água

cv
$$$

Carveboard - Surf no asfalto

deixe seu recado
(in english)

Apostila de Shell Avançado
Livro de Expressões Regulares

Novidades:
Salada de frutas: HTML, CSS, SVG e Javascript - 27 Mai
They're taking the Hobbits to Isengard! - 26 Mai
Subo a serra, adoeço. Desço, melhoro. - 18 Mai
E-book ou livro impresso, como publicar sua obra? - 15 Mai
Escrevendo Correndo Cavando - 13 Mai
Era uma vez um verde666.org... - 08 Mai
AppleScript para o iPhoto e frescurites com CSS - 04 Mai
Dica de banda: Carbona - 30 Abr
Meu sorvete! :D - 27 Abr
Blog novo (de novo), dessa vez deﬁnitivo e bombado - 23 Abr
Segunda-feira chuvosa e nerd - 17 Abr
Pão versão 1.0 - 12 Abr
Surfa pai, surfa mãe, surfam ﬁlhos - 09 Abr
Adium Book na revista francesa Univers Mac - 05 Abr
mv ~ Matinhos - 30 Mar
Seções:
/foto

Várias coleções de fotos: viagens, esportes, tosquices...

/viagem

Relatos das viagens que ﬁz (Atacama, praia, eventos...)

/musica

As bandas, os shows, hardcore e bateria.

/surf

Fotos de surf tiradas de dentro d'água.

/carve

Informações, fotos e vídeos do Carveboard (skate grandão).

/fvm/

Faça Você Mesmo: vários passo-a-passo de trabalhos artesanais.

Nerd:
/doc

Todos os guias, artigos, apostilas e livros que já escrevi.

/bin

Todos os programas (softwares) que já ﬁz.

/curso

Relatos e material dos cursos e palestras que já ministrei.

*

Expressões Regulares, Shell Script, SED, VI,
Mac, AppleScript, Cygwin, Changelog Nerd

Busca:

Pesquisas Google
Web

AURELIO.NET

Sobre:
Olá, meu nome é Aurelio Marinho Jargas e este é meu
site pessoal. Aqui há bastante conteúdo sobre vários
assuntos, como informática, programação, música,
esportes, viagens e outras áreas que me interesso.
Há muitos textos para e ler, fotos e vídeos para ver e
bastante informações úteis para quem busca
aprendizado, principalmente na área de informática.
Recomendo uma visita com tempo. Respire fundo e
relaxe, aproveite a viagem.
Raio-X: Nasci e moro em Curitiba, tenho 28 anos, sou
divorciado, me formei em Eletrônica e Informática.
Também me chamam de Lelo, Miojo e Verde. Tenho
cara de piá de 18 anos, sou magrela, cabeludo e
tatuado. Os pais das moças não me consideram um bom
partido numa primeira olhada, mas depois descobrem
que não sou um maloqueiro. Trabalhei durante muitos
anos com Linux na Conectiva e fui um nerd produtivo: criei softwares, escrevi textos técnicos,
livros, dei palestras e cursos. Hoje estou de férias disso tudo. Curto muito viajar, sou baterista
de banda de hardcore e praticante de esportes: surfe, ciclismo, carveboard, escalada. Não uso
drogas, cigarro, álcool, jeans, tênis, sunga, celular e óculos escuros. Caso tenha interesse, as
novidades sobre minha existência estão no Blog. Tem aquele tal de Orkut também. Como você
já deve ter percebido, eu não sou o Aurelio do dicionário. Saiba mais sobre mim.
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