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Três Rios, 26 de março de 2021. 

 

Ofício 025/2021- Antecipação e novos feriados 

 

Aos Empresários de Comendador Levy Gaspariam e Comerciários.  

 

O Sicomércio Três Rios e o Sindicato dos Comerciários informam que 

considerando a excepcionalidade do momento, Decreto Estadual e Municipal, que o 

comércio varejista funcionará nos horários estabelecidos na bandeira vermelha até o 

próximo sábado dia 27/03/2021. 

 

A partir de domingo 28/03/2021 até 04/04/2021, o município de Comendador Levy 

Gasparian estará em bandeira roxa. Salientamos ainda que de acordo com a Lei 

Estadual 9.224/2021 que criou os feriados de 26/03/21, 31/03/21 e 01/04/21 e antecipou 

os feriados de 21/04/21 e 23/04/21 dispõe que as regras de criação e antecipação de 

feriados, NÃO SÃO APLICÁVEIS, às unidades de saúde, segurança pública, assistência 

social e serviço funerário, além de outras ATIVIDADES definidas como ESSENCIAIS 

conforme Decreto Municipal 2.019 de 26 de março de 2021.  

 

São considerados essenciais conforme Decreto Nº 2.019:  

I. Mercados, mercearia,  açougues,  peixarias,  hortifrutigranjeiros,  quitandas  e  

padarias; II.Farmácias e drogarias; III.Postos de combustível;   IV. Lojas de 

produtos para animais e clínicas veterinárias; V.Distribuidora de gás;   

VI.Distribuidora de água mineral; VII.Bancos e casas lotéricas; VIII.Indústrias de 

produtos essenciais; IX.Clínicas médicas, odontológicas, fisioterápicas, 

nutricionistas e psicológicas; X. Telecomunicações e internet; XI.Serviços de água 

e esgoto; XII.Trânsito e transporte de passageiros e cargas; XIII.Geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica; 
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Com relação ao funcionamento no dia 26/03/2021 sexta-feira, as empresas terão 

obrigatoriamente que dar folga a cada um dos funcionários que efetivamente 

trabalharem em até 60 dias após a data. Já no sábado é pagamento de hora normal.  

Conforme Art. 5º do referido Decreto Municipal, vigorando a bandeira roxa, os 

restaurantes, lanchonetes e bares poderão atender somente na modalidade delivery 

(entrega no destino). 

 As entidades reforçam seu empenho para manter as empresas abertas, ratificando 

seu posicionamento contrário a lockdown e conta com apoio dos empresários, 

comerciários e população em geral, para a necessidade de cumprir as medidas de 

segurança: use máscara, passe álcool em gel, evite aglomeração e só saia de casa se 

necessário, na certeza que o esforço individual de cada resultará na diminuição dos 

casos, para que saiamos da bandeira roxa, e assim possamos preservar vidas, as 

empresas e os empregos. 

 

Atenciosamente, 

 

Sicomércio Três Rios 

Sindicato dos Comerciários. 

 

 

 

 

 


