
 

 
Problemas no agendamento de aulas práticas nas 
Autoescolas/CFC’s no estado de São Paulo! 
Informamos aos clientes e alunos que estão devidamente matriculadas nas Autoescolas/CFC’s 
do estado de São Paulo, assim como a população em geral, que o setor vem enfrentando 
dificuldades para o agendamento de aulas práticas, desta maneira, destacamos o que segue: 

 No início de março/2020 o Governo Federal decretou o início da pandemia no Brasil em 
razão do Covid-19; 

 Com a Pandemia, o Governo de São Paulo suspendeu as atividades do setor de 
Comércios e Serviços, as Autoescolas/CFC’s ficaram fechadas em 2020 por mais de 174 
dias; 

 Com o início de 2021, esperávamos a retomada da estabilidade econômica, entretanto, 
tivemos a segunda onda da Pandemia do Covid-19 e novamente o Governo de São Paulo 
suspendeu as nossas atividades por mais de 50 dias; 

 Com toda está instabilidade no campo da saúde e economia, diversas empresas 
fecharam as suas portas; 

 Com todos estes efeitos as Autoescolas/CFC’s estão retomando gradativamente o seu 
atendimento, destacando que o Governo de São Paulo sinalizou que em agosto/2021 
podemos atender 80% de nossa capacidade; 

 No meio de toda esta instabilidade o Governo de São Paulo fechou unidades do 
Detran.SP e está transferindo todos os serviços para as unidades do Poupatempo; 

 O Governo Federal sinalizou uma ajuda aos trabalhadores concedendo o auxílio 
emergencial e a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho, entretanto, as 
empresas (Autoescolas/CFC’s) não tiveram nenhum tipo de auxílio, seja do Governo 
Federal ou do Governo Estadual; 

 Também em razão de todas estas circunstâncias inesperadas, as Autoescolas/CFC’s 
estão encontrando dificuldades para a aquisição de novos veículos com a espera de no 
mínimo 60 dias. 

Com todo este cenário que não imaginávamos, mas que é uma realidade, as Autoescolas/CFC’s 
do estado de São Paulo estão com as agendas de aulas práticas lotadas, não em razão de novas 
matrículas ou alunos, mas sim, para atender toda está demanda reprimida desde o ano passado. 

Assim sendo, solicitamos aos alunos e clientes de nossos representados que possam entender 
este difícil momento, mas que em breve, seguramente, cumpriremos com o nosso dever e 
missão de formar bem o futuro condutor de veículo.   
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