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Crédito Globo/João Miguel Júnior

Unidades do Conselho Tutelar 
atendem em novo endereço

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté prorroga para 20 
de dezembro prazo final da anistia 2021

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté promove reunião 
para uso do Teatro Metrópole em 2022

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Regra do empréstimo consignado de 
beneficiários do INSS muda em 2022; entenda

crédito da foto: Agência Brasil

Espaço
Eclipse lunar parcial poderá ser 
visto na América do Sul nesta 
sexta-feira, 19

crédito da Foto: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images (21.jun.2020)

Eclipse anular do Sol visto da China em 2020 

SP sanciona lei que desburocratiza 
produção e comercialização de 
produtos artesanais

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Sabesp passa a entregar novo modelo 
de conta de água aos clientes

  Fatura mensal traz identi�icação do imóvel pelo número do fornecimento e mais facilidades para o cliente 
no sistema comercial

A conta de água da 
Sabesp mudou. Desde 
13 de outubro a fatura 

mensal que os clientes rece-
bem em casa traz uma série 
de mudanças em relação ao 
modelo anterior, a começar 
pela identi�icação do imóvel.

Com a nova conta, a ligação 
de água passa a ser identi�ica-
da pelo número de forneci-
mento inscrito no canto supe-
rior esquerdo do impresso e 
logo abaixo há o código para 
solicitar o cadastramento da 
conta em débito automático.

É importante que o clien-
te �ique atento, já que têm 
circulado nas redes sociais 
postagens equivocadas sobre 
supostas contas falsas. As 
novas faturas não são falsas 
e, daqui em diante, passam 
a ser o modelo o�icial da 
Sabesp.

Neste link é possível 
conhecer a nova conta: 
https://urldefense.com/
v3/__https://www9.sabesp.
c o m . b r / e n t e n d a - s u a -
-fatura__;!!HhhKMSGjjQV-
-!qr72ZUyE3dp9z6SfIEpzRi-
ZHxRPM5TAXI9-87OawjB-
cDb_FNvtS11kY7xjDrPPv-
boA38$.

A nova fatura é uma das 
mudanças implantadas pela 
Sabesp na nova plataforma 
digital que traz melhorias no 
relacionamento com o clien-
te. Trata-se de um processo 
de transformação digital da 
Companhia, personalizan-
do o atendimento ao levar 
em conta as necessidades e 
expectativas de cada cliente, 
com novas funcionalidades e 
mais rapidez.
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crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Taubaté segue vacinação contra 
covid-19 nesta sexta-feira, 19

crédito da foto: Agência Brasil


