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Ah, essa terrinha...
Bug 2000. Bug 2107. Bug 9999. O Pânico.
CD’S de Graça
Celepar também é Cultura
Coisas de BBS
Falando em Gênios
Leitora Ótica (ou o dia em que sobrou peça)
Saindo pelo Cano
O dia em que o cliente não teve razão
Fatal Error, A Revanche!
Analista da Celepar programa criança
Assalto terceirizado
Bugio fi-duma-égua / Bordoada no pintado / Pescador bom não dá mancada
Ginástica Laboral
Mas que baita enrascada, tchê
Olimpíadas na CELEPAR (parte I)
Olimpíadas na CELEPAR - parte II (O Desafio)
Speak Portuguese?
Três rapazes espertos no Rio (ou , eu não sou gato de Ipanema...)
Um causo na Fundepar

O correio presta esclarecimentos
Zuzubem!!
Marinheira de primeira viagem ,“perdida em terra (Santa Catarina)”
Esses estagiários...
O fantasma do congelador
O que é supertaime ?
Um baita datilógrafo
Servidor bem CDF
A primeira noite do operador
As paredes e os carbonos tem ouvidos
Como levar 2 carros para casa
E não vá perder a chave do ROSCOE
Espelho, espelho meu
Gente, ele é de carne e osso
Informática maravilhosa e seus nomes magníficos
Ladras da dentadura alheia
O dia em que passaram a mão na escada do governador
Quem sabe ele toma tento ?
Telefoneprocessamento
Unos brutos esos argentinos
Uma importante eletrificação
Uma secretária avoada
O velho gamma 30

O dia da neve
Crônicas de um celepariano nos ares
A vingança do ratão
Especificação completa de um procedimento
O leão, ora o leão...
Procura-se uma barra fujona
Como se chama aquela margarina ?
O presente
O passeio do café
O dia em que o Bill falou
Hiroshima e Nagasaki -- versão celepariana
Seja benvindo, Deep Blue
Uma camisa de força, pelo amor de Deus
O oriente encontra o ocidente
Esses nomes...
Uma mãe cibernética
O caso das galinhas assassinas
O duplo roubo do carro
Yo no creo en las brujas, pero que las hay... las hay
Abreviou não leu, o pau comeu
Ohhh, quanta esperteza
Uma lagartixa atrevida
Que vergonha

Benvindos à OSSOPAR
Vamos benzer o computador
Pobre telefonista
Se meu taxi falasse
As mulheres e a matemática
O suicídio que não deu certo
Saudades da minha mãe
Hiii, deu bolo
Um analista esperto
A máquina voraz
Do outro lado do mundo
Quem quer ganhar este prêmio ?
O criador dos algoritmos
Haja pressão
A mala da tia Nonoca
Hummm, já entendi
Obliterações
A distração mata
Embalagem unitária ou dupla ?
O coelho ressuscitado
A estátua, cadê a estátua ?
Um ratão fedido
O altofalante do diabo fumante

Esposa amorosa manda uma banana pro maridão
Corrida maluca moderna
Cachorro ao rio
Ô bichinho inconveniente, esse celular...
Galantaria Galopante
Uma História de Pescador
Meu Querido Diário
Minha mulher enlouqueceu
O bêbado e o equilibrista
Sapóleo, sabão,esponja e disquete

