
Três Rios, 9 de maio de 2019Comércio
CASA DO CECIDestaqueem 

Na visão dele, a qualidade e o mix dos produtos, bem como a 

forma de se relacionar com os clientes são os diferenciais da 

Casa do Ceci, que se mantém no mercado há décadas mesmo 

com o crescimento da cidade, o comércio informal e a chegada 

de grandes lojas de departamento. “Nosso público é 

basicamente feminino e temos uma maneira especial de lidar 

com nossas clientes. É uma relação bem próxima, de amizade e 

de conança”, conta Jacyr.

Jacyr nos conta que inicialmente seu avô comercializava 

máquinas de costura e com os passar dos anos foi introduzindo 

gradativamente novos produtos como utilidades domésticas, 

brinquedos, presentes, etc. “Ainda hoje mantemos o estilo 

armazém, o que fazemos de diferente é acrescentar as 

novidades de acordo com a demanda da clientela, tentando 

manter uma versatilidade”, explica.

Uma história que se confunde com a do município de Três 

Rios. Assim é a trajetória da Casa do Ceci, loja fundada há mais 

de 85 anos pelo saudoso Jacyr Schmitz e que até hoje funciona 

no mesmo endereço.  A administração desse tradicional 

comércio trirriense está sob a responsabilidade de Jacyr Schmitz 

Neto, que faz parte da terceira geração da família. Ele explica 

que herdou do avô e do pai, Carlos Alberto de Aguiar Schmitz, o 

amor pelo negócio. 

Outra curiosidade diz respeito ao nome Casa do Ceci, ele 

explica que era o apelido do avô. Além de manter o mesmo 

nome, o local ainda é o mesmo desde a fundação, na Rua 

Prefeito Walter Francklin (Calçadão). “Fazemos parte da 

história de Três Rios e acredito que ainda nos mantemos nesse 

ofício de comerciantes, pois desempenhamos nossa função com 

amor, dedicação e bastante trabalho”, conclui.

Ele ressalta que o comércio do avô foi e ainda é responsável 

pelo sustento da família, assim como dos colaboradores que já 

zeram parte da equipe. Muitos trabalharam no local até se 

aposentar. Atualmente, conta com três colaboradoras, sendo 

que uma delas está há mais de 12 anos na loja. “Meu avô e meu 

pai sustentaram nossas famílias com esse negócio. Meu pai 

pagou a faculdade dos quatro lhos e temos muito orgulho 

disso”. Jacyr também comenta que se graduou em 

Administração e Direito, cursos que agregaram bastante para o 

sucesso do negócio e para sua atuação como comerciante.

Uma história que 
se confunde com 
a do município de 
Três Rios.
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