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Histórico da ACISP

Uma História de Sucesso

Em 29 de outubro de 1990 &ndash; nascia em Salto de Pirapora a ACISP (Associação Comercial e Industral de Salto de
Pirapora), sob direção do senhor Arnaldo Zullo.

O objetivo inicial da ACISP foi implantar em Salto de Pirapora o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) garantindo assim a
integridade dos bons consumidores. Por outro lado, a ACISP visava também centralizar o consumo no mercado de
Salto de Pirapora dando premiações para os consumidores que investissem na cidade.

Com o surgimento da ACISP, tanto comerciantes quanto consumidores saíram ganhando. Os comerciantes porque
tiveram suas vendas aumentadas e puderam investir mais melhorando ainda mais seu ponto comercial.

Os consumidores viram que ir para outra cidade fazer suas compras não era o melhor negócio, já que a nossa cidade
tinha o que era necessário pelo preço desejado.

Segundo as palavras do então presidente, Arnaldo Zullo:
"Já estava na hora de Salto de Pirapora também contar com sua Associação Comercial, porque a cidade vem
experimentando um crescimento muito grande aumentando o número de consumidores e por conseqüência o de
estabelecimentos. Agora, esperamos que os comerciantes que não puderam comparecer em nossa primeira reunião,
venham se unir conosco nesse propósito, comparecendo nos próximos encontros."

{mospagebreak title=Os consumidores}

Os consumidores

Mais adiante, Arnaldo disse:
&ldquo;A entidade tem tudo para nascer forte, porque notamos o entusiasmo de muitos comerciantes. Por isso,
achamos que quanto mais gente, melhor. Assim, teremos mais sugestões e o principal, todos os comerciantes de nossa
cidade unidos em prol de uma causa única: prestar o melhor dos serviços, em todos os sentidos, aos consumidores de
Salto de Pirapora&rdquo;.

Na verdade, os consumidores de Salto de Pirapora na época não tinham muita noção do privilégio de comprar em nossa
cidade, preferindo tomar o ônibus e ir comprar em Sorocaba sem pesquisar antes em Salto de Pirapora, esquecendo que
a cidade havia crescido e que as lojas comerciais ofereciam praticamente de tudo e com preços muito acessíveis. O
comércio havia se modernizado e o mais importante de tudo, havia confiado que a cidade tinha um público suficiente
para mantê-lo.

Com isso novidades foram chegando cada vez mais freqüentemente em Salto de Pirapora. Modas, utensílios, matérias
para construção, calçados, gêneros alimentícios e toda uma série de produtos encontrados antes somente em Sorocaba
ou outras cidades, agora podiam ser comprados aqui mesmo em nossa cidade. Não havendo mais necessidade de os
nossos consumidores irem para outras cidades atrás desses produtos, pagando às vezes mais caros e não
compensando até mesmo pelos gastos com transportes e o desconforto das viagens de ônibus com sacolas de compras.

Por esse motivo os comerciantes de Salto de Pirapora decidiram se unir. E a primeira providência foi alertar os
consumidores sobre as ofertas irresistíveis do comércio local e a possibilidade de melhorar cada vez mais, já que o
processo funciona como um ciclo, ou seja, quanto mais os consumidores investissem no comércio de Salto de Pirapora,
mais o comércio poderia oferecer vantagens para os consumidores. Era uma troca de confiança entre comércio e
consumidor.
E Arnaldo fechava dizendo:
&ldquo;Os comerciantes unidos e prestigiados pela população, terão condições de prestar&rdquo; realmente um grande
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serviço, não somente mantendo preços baixos, como melhor atendimento&rdquo;.
{mospagebreak title=Diretoria provisória}
Diretoria provisória
A diretoria provisória era formada dessa forma: presidente, Arnaldo Zullo; vice-presidente, Sérgio Valverde Moya; 1.º
secretário, Osmar Franquis; 2.º secretário, José Percival Jordão; 1.º tesoureiro, Eli de Góes Vieira; 2.º tesoureiro,
Carlos de Campos e diretor do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Djalma França Carvalho, contando ainda com os
seguintes diretores para eventos: Rogério Martins, Adhemar Benedetti, Jonas Elias Marum, Carlito Ribeiro e Edson
Batista Júnior.
A sede provisória ficava localizada à rua João Teixeira do Espírito Santo, 139, 3.º andar, no edifício do Banco do Brasil.
De lá para cá muita coisa mudou. Salto de Pirapora cresceu ainda mais e a ACISP continua cada vez mais brilhante
em seus atos, trazendo para nossa cidade muitas novidades, sempre com o intuito de expandir cada vez mais o nosso
comércio, assegurando os direitos do pequeno empresário e prestigiando o bom consumidor.
Dentre os muitos trabalhos realizados pela ACISP está a realização de inúmeras palestras com a presença de
profissionais competentes das áreas de Marketing, Gestão Empresarial e outras.
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