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Americana, 12 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
Ref.: Reajuste para os produtos que utilizam serviços dos Correios (E-
mail, SMS, carta de inclusão) 
 
 
Prezado Usuário, 

 
 
O Governo Federal reajustou em 4,3062% os preços dos Correios, 

conforme Portaria 370. Com isto houve um aumento no custo do AED 
(Aviso Eletrônico de Débito), nas cartas de comunicação do SCPC, cujo 
reajuste será repassado aos usuários pela Boa Vista Serviços SA. 
 
O novo valor dessas cartas, entrará em vigor no dia 29/02/2020, 
sendo que os valores pela utilização serão pagos em abril/2020. 
 
Aproveitando a oportunidade, o SCPC da ACIA oferece pacotes com 
valores especiais e vantajosos para os usuários que efetuam consultas 
com frequência.  
 
Para mais informações sobre os pacotes e/ou esclarecimentos, entrar 
em contato com o SCPC, pelo telefone (19) 3471-3885 ou e-mail 
scpc.americana@acia.com.br.  
 
 
Atenciosamente, 

 
Marcelo Fiorani 

Diretor do SCPC  
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Caro Parceiro, 

O Governo oficializou o reajuste de 4,3062% nos preços dos Correios com 

a portaria nº 370, publicada no Diário Oficial da União de 31/01/2020. 

Acesse aqui a publicação oficial. 

 

Desta forma, e na impossibilidade de negociação desse percentual junto 

aos Correios, a Boa Vista SCPC irá repassar o reajuste de 4,3062% para 

todos os produtos que utilizam os serviços dos Correios a partir de 29 de 

fevereiro. 

 

Conheça as vantagens do Aviso Eletrônico de Débito: 

 

Recuperação em média 40% maior em relação à carta, num 

período de 30 dias; 
 

 

Mais agilidade, alcance e resultado do comunicado;  
 

 

Redução dos custos em comparação com o uso da carta comum; 
 

 

Elimina o impacto de atrasos por eventuais greves dos Correios 

ou dificuldade na entrega do comunicado. 
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O alcance do Aviso Eletrônico de Débito é ainda maior quando a empresa 
fornece os endereços de e-mails dos devedores que possui em sua própria 

base de dados. 
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