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Comércio
Destaqueem 

É uma imensa alegria fazer 
parte da trajetória desta 
empresa. Sempre batalhamos 
com amor e fé em Deus para 
vencer todas as barreiras, 
mantendo o nosso negócio, 
gerando emprego e renda 
aliados ao comprometimento 
de todos.

“  

“  

á 60 anos a cidade de Três Rios foi 

Hpresenteada com o espírito empreendedor 

dos irmãos Jacinto, Janner e Accácio,  

fundadores da Casas Franklin. Eles vieram do município de 

Dores do Rio Preto, estado do Espírito Santo, em busca 

de um local próspero para iniciar um novo 

negócio. Por indicação de um amigo decidiram 

abrir o empreendimento em Três Rios e por aqui 

zeram história gerando emprego e contribuindo para 

o desenvolvimento do comércio trirriense. 

“



“É uma imensa alegria fazer parte da trajetória desta 

empresa. Sempre batalhamos com amor e fé em Deus 

para vencer todas as barreiras, mantendo o nosso negócio, 

gerando emprego e renda aliados ao comprometimento 

de todos. Meus lhos souberam multiplicar o pouco que o 

pai deixou e com as bênçãos de Deus estamos chegando 

até aonde Ele nos permite”, conclui a Sra. Lusmar.

Para celebrar os 60 anos desta 

história de dedicação, perseverança, 

determinação e união, a Casas Franklin irá 

promover uma ação no último sábado de 

outubro (26), na loja de Três Rios, com promoções 

especiais. O objetivo é comemorar seis décadas de 

conquistas e vitórias compartilhando este momento com a 

família, os amigos, os colaboradores e os clientes. 

De família de comerciantes, os irmãos escolheram a 

Avenida Condessa do Rio Novo, em frente à extinta 

estação Ferroviária, para instalar a loja. No dia 05 de 

outubro de 1959 foi inaugurada a Casas Franklin com 

artigos de cama, mesa, banho e tecidos. Durante todos 

esses anos, a loja passou por várias mudanças, dentre elas a 

amigável dissolução da sociedade entre os três irmãos. À 

frente do negócio continuou o saudoso Janner Franklin e, 

posteriormente, a esposa Sra. Lusmar. Com dedicação e 

ajuda dos colaboradores, ela reestruturou a loja, investiu 

em novos produtos e fortaleceu ainda mais a empresa. 

A partir da década de 80, os lhos do casal, Jannerson, 

Janemar e Janayna, começaram ainda jovens a atuar na loja 

e gradativamente assumiram a direção dos negócios. 

Seguindo os ensinamentos e os valores herdados dos pais, 

permanecem até hoje como gestores investindo em 

inovação e buscando cada vez mais se reinventar e crescer. 

Mesmo com a expansão no número de lojas e na unidade 

fabril, a empresa mantém a tradição comercializando 

artigos de cama, mesa, banho e decoração e conta com o 

auxílio de 60 colaboradores diretos e 240 indiretos. 
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