
COMUNICADO 

Prezado(a) Sindicalizado(a), 

 

Como de costume, nos próximos dias você receberá o boleto para quitação da sua 

mensalidade do plano Unimed. Com o intuito de gerar mais conforto e economia, o 

Sinpofesc oficializou um convênio e emitirá todos os boletos através da Cooperativa de 

Crédito SICREDI, que é a SICREDI POL, a cooperativa que atende exclusivamente os 

servidores da Polícia Federal no RS e SC. 

Não se preocupe, para você que paga suas contas em dia não mudou 

praticamente nada: o referido boleto poderá ser quitado normalmente em qualquer 

sistema da rede bancária e ainda vai custar menos. A taxa de boleto, que antes custava 

R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos), agora será R$ 0,50 (cinquenta centavos) por boleto 

liquidado. 

Caso tenha algum atraso no pagamento, o sistema fará a atualização automática 

de multa e juros sobre o valor, sem a necessidade de solicitar a emissão de um novo boleto. 

A multa será de 2% mais juros de 0,033% ao dia com protesto após 30 dias de atraso. 

Vale reiterar o disposto na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de 

maio 2018, em relação ao Item 2 da pauta, a saber: 

“DELIBERAÇÃO do Item 2: Notificar o atraso por A/R após o vencimento da primeira 

mensalidade e enviar nova notificação logo após eventual não pagamento da segunda 

mensalidade, avisando de que, no caso da inadimplência persistir até o último dia útil do 

segundo mês, o sindicalizado terá seu plano cancelado e estará passível de cobrança 

judicial. O retorno estará sujeito a avaliação, sendo somente aceito se for em débito em 

conta. – APROVADA por unanimidade.” 

Os sindicalizados que possuem opção de débito automático em conta do Banco 

do Brasil como forma de pagamento não serão impactados com essa alteração. 

Qualquer dúvida, o Departamento Financeiro do Sinpofesc coloca-se à disposição 

pelos canais de atendimento (48) 3333-4930 ou 98826-9766. 

Agradecemos por vossa compreensão. 

Atenciosamente, 

 

A DIRETORIA 


