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Bem Vindo à Acome do Brasil

Uma empresa do grupo Acome que está instalada no Brasil, na cidade de Irati 

- Pr, desde 1998.
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Com foco na satisfação de seus clientes, respeito aos trabalhadores e 

as normas do Sistema de Gestão foi instituída a política do Sistema de 

Gestão Integrado da Acome do Brasil.



Uma empresa Certificada aos padrões internacionais IATF16949 e ISO14001.
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A Acome do Brasil LTDA está localizada na Rua 

Vereador François Abib, 400, Jardim Aeroporto, 

Cep: 84.505-343 no município de Irati / Pr. 

Nossa Localização
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Nossos produtos são utilizados na fabricação da distribuição

elétrica para linha automotiva.

Ramo de atuação é:

Produção de fios e cabos para o setor Automotivo



No momento da contratação, os colaboradores Acome já recebem o 

primeiro treinamento para Integração, onde, além de fazer o 

acolhimento à empresa, também são apresentadas: As políticas de 

Recursos Humanos e Sistema de Gestão Integrado e o processo 

produtivo da Acome. 

Preocupada com a capacitação dos colaboradores: 
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A Acome do Brasil atende aos requisitos legais e 

de clientes no desenvolvimento dos processos, 

realização dos produtos e atividades dentro da 

empresa. 

O desempenho ambiental é o resultado do gerenciamento de nossos aspectos e 

impactos ambientais, objetivando melhorar continuamente esse desempenho.

Limpeza e Organização
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Atendimento aos requisitos legais
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Uma empresa de Atitude

Esforço coletivo em prol da resolução de problema, 

onde tudo deve estar em conformidade com a 

política do sistema de gestão integrado, visando a 

identificação dos riscos envolvidos para o bem estar 

da empresa, dos trabalhadores em seus locais de 

trabalho e partes interessadas.
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Uma empresa responsável

Através da conscientização dos colaboradores, tratamento de efluentes, coleta 

seletiva de resíduos, controle de emissão de gases e atendimento aos 

requisitos legais aplicáveis. 



10

Assim é a Acome do Brasil

Trabalhando com responsabilidade, respeito aos colaboradores, atitude, 

desenvolvimento profissional e cuidado com o meio ambiente 
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Follow us on www.acome.com


