
 

 

Cooperativa Educacional de São Mateus – COOPESMA 
Rua Izaltino Ferreira Eiriz, 319 | Lago dos Cisnes | São Mateus – ES | CEP 29936-702 | TEL: (27) 3767-0642 | alternativa@coopesma.com.br 

 

COMUNICADO SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA 
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO MATEUS – COOPESMA 

 

Prezado Cooperado,  

A Escola Alternativa, atenta ao momento pelo qual atravessamos, decidiu, 

através de seu Conselho de Administração, encaminhar medidas com objetivo de 

adequar o valor do rateio mensal para o melhor enfrentamento deste período. 

Inicialmente queremos tranquilizar os pais que nenhuma medida representará 

prejuízo quanto aos conteúdos que continuarão a ser repassados online por 

nossos professores, enquanto perdurar a quarentena. O Governo do Espírito 

Santo determinou, na última sexta feira (03), a ampliação do período de 

fechamento de todas as escolas (públicas e privadas) para até o dia 30 de abril. 

Destacamos que o novo sistema de ensino implantado em nossa escola este 

ano, o SAS (Sistema Ari de Sá), que possui uma das mais avançadas 

plataformas digitais do país, está sendo de fundamental importância neste 

momento. 

Por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, lançado pelo 

Governo Federal através de Medida Provisória 936/2020, estamos em processo 

de negociação com nossos colaboradores a fim de implantarmos uma redução 

de 25% da jornada de trabalho de toda a equipe, exceto os vigias. Esta medida 

nos possibilitará reduzir os gastos com pessoal em R$ 52 mil mensais, 

aproximadamente. A parcela reduzida dos salários será  compensada pelo 

Governo Federal diretamente na conta dos funcionários. 

Negociamos com nossos fornecedores descontos em contratos vigentes haja 

vista a interrupção da prestação dos serviços neste momento. Além disso, 

estamos implantando outras iniciativas internas para reduzir nossos custos 

indiretos. Somadas, essas ações possibilitarão a economia de R$ 11 mil 

mensais. 

O Conselho de Administração também aprovou a postergação do pagamento do 

FGTS relativo às competências de abril, maio e junho para julho de 2020, nos 

termos da MP 927/2020. Embora essa medida não proporcione economia efetiva 

uma vez que a obrigação deverá ser quitada mais adiante, essa postergação 

dará fôlego imediato ao caixa da escola nos três meses em que estará em vigor 

o orçamento contingencial. 

Importante destacar também a relevante contribuição proporcionada pela 

redução dos gastos com energia elétrica realizada pela escola desde maio do 
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ano passado, economia alcançada a partir da implantação da nossa Estação de 

Energia Solar. 

E finalizando, por sermos uma escola cooperativa possuímos características 

diferenciadas. As cooperativas são regidas por regras específicas, entre elas, 

estão obrigadas a constituir um Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e 

atender ao desenvolvimento das atividades da instituição. Uma espécie de 

seguro contra prejuízos. Neste momento tão singular, o Conselho de 

Administração recorrerá ao Fundo de Reserva e está provisionando a utilização 

de R$ 38,5 mil por mês para reparar eventuais perdas que possam vir a ser 

registradas. A reversão desse valor ocorrerá ao final do exercício, conforme 

determina a legislação. 

As medidas anunciadas proporcionarão um alívio de R$ 338 mil no fluxo de caixa 

da escola em três meses. Todo o esforço empregado tem objetivo de abrir 

margem para concessão de um desconto contingencial sobre o valor do rateio 

nesse período da pandemia. 

Assim sendo, comunicamos que o rateio mensal relativo aos meses de abril, 

maio e junho terá o seu valor integral descontado em 30% (trinta por cento), 

desde que quitado até a data de vencimento. Adicionalmente, informamos que os 

benefícios dos planos Cooperar, Cooperar +1 e Bolsa Alternativa estão mantidos 

e os descontos serão cumulativos. O prazo previsto para o desconto poderá ser 

antecipado a depender da mudança do cenário atual. 

A partir desta quarta feira (08/04) novos boletos serão encaminhados por e-mail. 

Os cooperados que já realizaram o pagamento relativo ao mês de abril serão 

compensados no mês de maio em relação ao valor pago a maior. 

Desta forma, a Escola Alternativa em seus mais de 27 anos de história dá mais 

um passo importante na caminhada em busca do fortalecimento dos nossos 

laços cooperativistas. 

Nesse momento de incertezas, mais do que nunca, precisamos nos unir e 

cooperar. 

Vamos sair dessa juntos! 

São Mateus/ES, 06 de abril de 2020. 
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