
O principal patrimônio
são pessoas 

A gerência formada do dirigente nato Kon-
stantin Nikolaevich Meerevich e do diretor geral 
Evgueny Konstantinovich Meerevich e de toda a 
equipe de dirigentes, a sua habilidade de juntar o 
pessoal, de destiná-lo à solução de novas tarefas 
levou a empresa aos avanços estáveis, que 
justamente  são orgulho de cada trabalhador da 
“Empresa de fabricação diversificada “KRZ”. 

O sucesso de empresa qualquer 
dependem, primeiramnte, de trabalho 
organizado de todo o coletivo e de 
decisões racionais de seus gerentes. 
O caráter irrefutável desta essência é 
provada por toda a história da “Empresa 
de fabricação diversificada “KRZ”.

O valor da “Empresa de fabricação 
diversificada “KRZ”é definido pelo  
conhecimento, habilidades e experiên-
cia dos seus funcionários. O maior 
patrimônio da “Empresa de fabricação 
diversificada “KRZ” e a sua riqueza são 
pessoas graças às quais a gerência da 
empresa realiza constantemente o 
rearmamento técnico, a busca de novos 
vetores, a otimização de uso de todos 
os recusros.  

No território da empresa são instaladas as 
produções de várias áreas da indústria: uma 
fábrica de produção de papel e papelão, uma 
fábrica de recipientes de papelão ondulado, 
uma fábrica de materiais de cobertura e 
impermeabilização suaves, uma fábrica de 
produção de betume e mastiques.

Estes são os elementos de um mecanismo 
ajustado com funcionamento eficiente onde 
cada um está no seu lugar e cada um compreende 
a sua responsabilidade pelo negócio comum. 

Os que desejam trabalhar de maneira ativa, de 
se desenvolver, de adquirir novos conhecimentos 
são uma base de desenvolvimento perspetivo 
da “Empresa de fabricação diversificada “KRZ”. 
É por isso que a fábrica presta atenção séria 
ao aumento do nível professional do coletivo. 
Em uma empresa onde o trabalho das pessoas 
é apreciado, são criadas todas as condições 
para o crescimento de carreira. Centenas 
de trabalhadores, funcionarios técnicos de 
engenharia e gerentes passaram aqui a escola 
de mestria professional. Muitos chefiaram vários 
departamentos estruturais da fábrica. E cada 
um deles inscreveu a sua página na história da 
fábrica. 

A administração resolve tarefas de produção 
e o sindicato – de proteção de direitos dos 
trabalhadores e da área social. É nesta distribuição 



trabalhadores são membros da organização 
sindical dirigida por N.A.Borts.

Em uma reunião solene que será realizada no 
Teatro musical de Ryazan, os melhores serão 
honrados. O melhor para a fábrica é aquele 
que abnegadamente se dedica à profissão e se 
mantem fiel à empresa durante muitos anos. 
Tais trabalhadores são muitos na  “Empresa 
de fabricação diversificada “KRZ”. Eles são 
apreciados, são orgulho.

Muitos trabalhadores recebem prêmios e 
incentivos do Governador da região de Ryazan, 
da Duma regional de Ryazan e da Duma 
municipal de Ryazan, da União de trabalhadores, 
comitê de sindicatos.

Por tradição, em véspera do aniversário 
da empresa são honrados vencedores dos 
concursos de mestria professional que na fábrica 
se tornaram não só a demonstração peculiar de 
talentos, mas também a possibilidade de trocar 
experiência. É notável o fato de que há muitos 
representantes de dinastias de  trabalhadores 
entre os vencedores que transmitem sua 
experiência sem valor de uma geração para 

de responsabilidades que se esconde o segredo 
da solução bem sucedida de todas as questões 
relacionadas à vida de trabalho e à vida social 
do coletivo. Entre elas – viagens com fins de 
tratamento  e descanso de verão, apoio a recém-
casados, festas corporativas e jubileus pessoais, 
ajuda material aos necessitados, e assim por 
diante.

A gerência da fábrica incentiva iniciativas, 
alto professionalismo , experiência. Quanto 
mais renda a fábrica obtem, tanto mais digno 
o salário dos trabalhadores é e tanto melhor as 
condiões do seu trabalho são.  

O jubileu de 55 anos da “Empresa de 
fabricação diversificada “KRZ” não só é uma data 
importante. É mais uma etapa, e portanto, um 
motivo para fazer um resumo do trabalho feito 
e traçar novas tarefas de longo prazo.

A edição comemorativa dedicada à empresa 
e às pessoas mostra de maneira clara e evidente 
os resultados de grande trabalho da equipe 
unida dos trabalhadores da fábrica. Nela se 
reflete a vida e a atividade das fábricas, serviços, 
setores, de toda a fábrica.  Através dessa prisma 
cada um pode olhar para si mesmo e dizer: “Esse 
é o meu trabalho, minha fábrica, setor, turno, 
meus colegas, meus gerentes”.

O funcionamento eficiente da empresa está 
diretamente relacionada com a área social. A 
fábrica criou e mantem suas tradições, valores 
e cultura. Isso se relete em tudo: em trabalho, 
em colegas, em bens da fábrica. O coletivo 
cuida da empresa que, por sua vez, cuida do seu 
coletivo. 

A “Empresa de fabricação diversificada “KRZ”  
é uma das poucas empresas onde todos os 



outra. Eles são mais de 30 na fábrica! Os melhores 
trabalhadores da fábrica serão premiados em 
mais de 50 nominações. 

Os trabalhadores de vanguarda da produção 
merecem a alta honra– de ocupar o lugar na 
Tabela de Honra. Veteranos de trabalho que  
trabalham na fábrica há mais de 25 anos 
receberão prêmios merecidos. Para eles a 
“Empresa de fabricação diversificada “KRZ” 
tornou-se não apenas um lugar de aplicação  
de suas forças e seus conhecimenos, mas tam-
bém a segunda casa. Além disso, cada trabal-
hador da “Empresa de fabricação diversificada 
“KRZ” receberá um prêmio substancial.  

A fábrica festeja o seu jubileu como uma 
empresa forte e perspectiva que, justamente, 
ocupa as posições de liderança. 

O 55o aniversário da “Empresa de fabricação 
diversificada “KRZ” é uma festa para aqueles 
que hoje consiste o orgulho da companhia, 
tanto para os veteranos, como para aqueles 
que recentemente tem ultrapassado o limiar 
da recepção da fábrica e decidiram dedicar a 
ela toda a sua vida. Seus corações se enchem 
de orgulho pela sua fábrica, pelo seu negócio. 
O seu olhar está firmemente dirigido para o 
futuro. Eles vivem e trabalham com a convicção 
forte de que VAMOS CONSEGUIR TUDO!


