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Para todos os gamers
oEGS- Electronic GameShow

chega a sua segunda edição no Bra-
sil conselVando o titulo de único
evento do calendário nacional vol-

tado exclusivamente pára o univer-
so de games. Organizado pela Oel-
li Brasil, subsidiária da mexicana

Oelli,empresa focada na promoção
de eventos de entretenimento ele-

trônico, o EGS 2005 será realizado

de 18 a 20 de novembro, no Expo
Center Norte, em São Paulo - SP,
em uma área de 8.800 m2,10%a
mais do espaçoda ediçãode2004.

Mais Telecentros no RN A Fecam-RN inaugurou na semana

passadamaisdoisTelecentrosLegislativosnoEstado.Osmunicípios

deMacaíbaeLajesreceberamcommuitafestaoscomputadoresdoa-

dospelaFederação.Oprojetodeinclusãodigitalvemrecebendomui-

tos elogiosdepresidentesdeCâmarasdeestadosbrasileiros.

Maisdiversãonasuaáreadetrabalho
Amada é abusar dos acessórios. se foram privilegiados e ganha-
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CONCURSOPÚBLICO
o CORECON-RNrealizaráConcursoPúblicoparao cargodeFiscalda Profissão
de Economista-FPEe CadastrodeHeservaparaProfissionaldeAssistênciaao
Economista-PAE.OResumodo Editalestáno O.O.Edo dia29/09/05 e no site:
www.cofecon.ora.br/corecon-rn.A taxade inscriçãoseráde: R$50,00parao
cargodeFPEedeR$30,00paraocargodePAE.Maioresinformaçõespoderão
serobtidasatravésdotelefone(84)3201-1005das11:00às17:00hounasede
doConselhoRegionaldeEconomiasitoaRuaPrincesaIsabel,815,CidadeAlta,
Natal/RNnohorárioacima.
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Sitedeolho nofuracão
Katrina, Ophelia, Rita...Nos úl- nantes. Mas, como se formam es-

timos dois meses, esses nomes es- tas ameaças a cidades inteiras?
ti""T<lm"" }>ori!.rlq mnndo rodo- Pl!1'aailldar ~.entenderum DOU-

memonam),JUrema,TIInose nelos,AnalVIanae t-'aUloae
Tarso,Geraldo,Iracema,filhos e netosconvidamparaa
MissadeSétimoDiapelaalmadesuaqueridamãe,sogra,
avó e bisavó, a realizar-sena Igrejade São Camilode
Lélis*,às19horas,segunda-feira,03deoutubrode2005.

* Seguindona rua SãoJosé,no sentidoMorGouveia,
entrarnasegundaruaàdireita,apósaPromater.

Windows Vista

A Microsoft afirmou que o seu novo sistema operacional,
o Windows Vista, poderá ser ligado ou desligado com a
mesma facilidade de uma televisão. O programa estaria
pronto para uso em aproximadamente dois ou três segundos.
O Vista será lançado em outubro de 2006.

Precisandode um notebook?

A DeU apresenta opções de
notebooks e desktops de baixo
custo para os usuários domés-
ticos. Para aqueles que buscam
as vantagens da mobilidade, a
DeUoferece o notebook Latitude
110La partir de R$ 2.999,00. Já
na linha de desktops, o DeUDi-

mension 3000 pode ser adl
do por R$ 1.199,00, com c
guração de 256MBde men
Processador Celeron 2.4
Windows XPHome, CD-ROl\i
de 80GB, sem monitor. Para
mais sobre produtos DeU, a
www.del1.com.br
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~Vírus Cardblock ~SMS por voz

A F-Secure fezum alerta para ABubbleMotion,deCin~
o surgimento do primeiro virus ra, se juntou à gigante das
que efetivamente destróio siste- comunicações sueca AB
ma operacional do celularafeta- Ericssonpara ofereceraos 1
do. Chamada de Cardblock.A,a rios uma tecnologia de SM
praga apaga as pastas vitais do voz. Em vez de digitar, a pl
sistema e ainda bloqueia o aces- dita o texto para o aparelhe
so ao cartão de memória do apa- Amensagem, então,é COJ
relho. A companhia recomenda tida para texto e chega ao I

Que, além de manter um antivi- lado em SMS. O dono do te

cunhado,noras,genros,netose bisnl
LUlZ GONZAGADE ARAÚJOLIMA

convidamparenteseamigosparapartici
da Missade7° dia do seufalecimento,
celebradano dia 03.10.2005(segunda.
às 18h30,na Igrejade SantaTerezinh
Natal/RN,enodia04.10.2005(terça-feil
19h, na IgrejaMatrizde NossaSenhor

Prazeres,emGoianinha/RN.

Antecipadamenteagradecemocomparecimentoaesteatodefécristá


