Americana, 12 de abril de 2022.

Ref.: Reajuste de consultas do SCPC
Prezada Associada,
A Boa Vista SCPC aplicou o reajuste nas consultas de crédito em
10,3794%, desde o dia 01 de abril de 2022.
Infelizmente não temos como suportar mais esse aumento sem repassálo às nossas Associadas usuárias. Ainda assim, a ACIA – Associação
Comercial e Industrial de Americana, somente repassará esse aumento
nas consultas a partir de 01/05/2022, cujo pagamento ocorrerá em
junho/2022.
Aproveitamos a oportunidade, para reforçar que, a ACIA não repassou
os últimos reajustes aplicados pela Boa Vista SCPC dos anos de 2020 e
2021, com o objetivo de reduzir o impacto para nossas Associadas, em
decorrência da pandemia.
Vale ressaltar que o SCPC da ACIA oferece pacotes com valores
especiais e vantajosos para as empresas usuárias que efetuam
consultas com frequência, independente da quantidade.
Estamos à disposição para mais informações sobre os pacotes e/ou
esclarecimentos, bastando entrar em contato conosco através do
telefone (19) 3471-3885 ou do e-mail scpc@acia.com.br.
Atenciosamente,

Marcelo Fiorani
Diretor do SCPC
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Reajuste de Preço
Olá, Parceira!
O principal objetivo da Boa Vista é apoiar e fortalecer cada vez mais a
parceria com nossas Entidades Parceiras.
Pensando nisso, ano passado fizemos uma campanha para migração dos
produtos Positivos com preços especiais, absorvemos os impactos da
inflação e não repassamos o reajuste anual.
Para este ano, repassaremos somente a inflação do IPCA sobre os preços
da tabela de 2020. Assim, a partir de 01 de abril, os preços de tabela
serão corrigidos em 10,3794%, conforme previsto em nosso contrato de
parceria.
Continuaremos a desenvolver novas práticas e estratégias para apoiar o
sucesso de vocês e consolidar cada vez mais a nossa parceira.
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