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Jogo dos Sete Erros: 1-bandeira do barco; 2-mão direita; 3-tronco do coqueiro; 4-cabelo do homem; 5-narina do homem; 
6-sola do pé esquerdo; 7-nuvem à direita.

Atibaia promove o Festival 
“Fogo no Chão”

Nesta sexta-feira (11), sába-
do e domingo, das 12 às 22 ho-
ras, a cidade de Atibaia, no inte-
rior de SP, realizará o ‘Festival 
Fogo no Chão’, com os melho-
res produtos derivados de pro-
teínas e vegetais preparados 
na churrasqueira. Algumas 
das opções inclusas no cardá-
pio são: Costela Fogo de Chão, 
Chur rasco Argentino, Porco no 
Rolete, Churrasco Vegetariano, 
Burguer Artesanal na Parrilla, 
entre outros pratos. 

Terá 30 foods trucks va-
riados, entre eles o Old Truck 
BBQ, inspirado em pratos ame-
ricanos. No cardápio tem cos-
telas bovina, defumada, cos-
telinha ao molho barbecue e 
brisket e lanches com diversas 
opções de recheios. O chef Adan 
Garcia levará o que há de me-
lhor e mais inusitado quando 
falamos de carne suína, como 
o porco no rolete, torresmo mi-
neiro, torresmo de rolo, tor-
resmo recheado, entre outras 
delícias.

O 1º Festival Fogo no Chão, 
terá também mais de 100 rótu-
los de cervejas especiais, com di-
ferentes estilos e sabores.

Para os amantes do típi-
co doce espanhol, as opções va-
riam do tradicional churros de 
doce de leite ao morango com 
Nutella entre outras combina-
ções. São mais de 60 combina-
ções de churros, além do deli-
cioso ChurVete, uma mistura 
inusitada de uma casquinha de 
churros, crocante, recheada ao 
seu gosto e um sorvete italiano 

por cima. E não faltarão os tra-
dicionais hamburgueres arte-
sanais, milkshakes, crepes re-
cheados e diversas comidas 
especiais.

A entrada e as atrações cul-
turais são gratuitas para toda 
a família. Os alimentos que fo-
rem consumidos são pagos a 
parte. Os preços dos lanches e 
pratos variam entre R$ 10,00 
e R$ 50,00. Para as crianças 
será montado um amplo Espaço 

Kids e, no evento os “pets” são 
bem vindos. Vale ressaltar que 
o Festival seguirá os protoco-
los no combate à Covid-19, com 
o uso de máscara, álcool em gel 
e distanciamento social. A orga-
nização é da Focus Produções e 
Eventos.

O Festival “Fogo no Chão” 
acontecerá na Avenida Jerônimo 
de Camargo, 6.308 - Vila Santo 
Antônio, Atibaia - Entrada 
franca.

Foto: Facebook/Focus Produções e Eventos

O evento oferece pratos preparados na churrasqueira e conta com o 
melhor da Gastronomia de rua

Feirão Serasa Limpa Nome é 
prorrogado até 21 de dezembro

O Feirão Serasa Limpa 
Nome foi prorrogado até o dia 
21 de dezembro nos canais digi-
tais da empresa. Até o momen-
to, foram mais de quatro mi-
lhões de dívidas negociadas com 
descontos de até 99%, e ain-
da restam mais de 60 milhões 
de débitos, para serem quita-
dos com as mais de 50 empresas 
parceiras.

Além de poder acessar o ser-
viço no site e app da Serasa, os 
consumidores contam pela pri-
meira vez com mais dois canais 
de renegociação: o número de 
WhatsApp 11 99575-2096 e o 
0800 591 1222. Como o atendi-
mento presencial nas agências 
da Serasa está suspenso desde 
março, as mesmas condições de 
desconto estão disponíveis nas 
mais de sete mil agências dos 
Correios em todo o Brasil.

Para assegurar uma jor-
nada digital simples e segu-
ra sem que os usuários caiam 
em golpes que levam o nome 
da empresa, a Serasa criou 
um roteiro prático para que os 

consumidores possam aprovei-
tar a oportunidade:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.
com.br ou baixar o aplicativo no 
celular; digitar o CPF e preen-
cher um breve cadastro. Com 
isso, é possível usar os serviços 
com a garantia de que só você 
tem acesso aos seus dados. O 
consumidor também pode regu-
larizar débitos financeiros pelo 
WhatsApp, através do número: 
(11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, to-
das as informações financeiras do 
consumidor já aparecerão na tela, 
devidamente explicadas, incluin-
do as dívidas que tiver. Se qui-
ser conhecer as condições ofereci-
das para pagamento, basta clicar 
para ser direcionado até uma 
nova página, onde serão apre-
sentadas as mais variadas opções 
para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher 
uma das opções de valor, é só es-
colher se vai ser à vista ou em 
parcelas, e a melhor data de 
vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera 
um ou mais boletos, dependen-
do da forma de pagamento es-
colhida, já com a data de venci-
mento escolhida.

Com o boleto o consumidor 
pode optar em pagar pelo aplica-
tivo do banco em que tiver con-
ta, que consegue ler o arquivo 
diretamente do computador, ou 
então imprimir a via e pagar na 
agência ou nas casas lotéricas.

Serviço:
Canais digitais de Atendimento
Site www.feiraolimpanome.com.
br;
App Google Play | app store;
Whatsapp 11 99575-2096;
Ligação gratuita 0800 591 1222.

Foto: Divulgação

Serasa estende o prazo para quem colocar as contas em dia


