Posto de Molas JM inaugura
nesta segunda-feira em Novo
Progresso
Inaugura

nesta

próxima

segunda

feira(01/06) a mais nova empresa que se
instalou no município de Novo Progresso,
o Posto de Molas JM.

O empresário Jeferson que veio do estado do Mato Grosso do Sul
do município de Porto Mortim, aonde possui também um empresa
do mesmo ramo, veio para Novo Progresso investir nesse
empreendimento em sociedade com o empresário Callir da CRS
Laminados que já possui várias empresas e investimentos no
município. Jeferson acredita no potencial de crescimento do
município e com a Br-163 servindo de corredor para o
escoamento dos grãos do estado do Mato Grosso para os
municípios de Itaituba e Santarém-Pa, com centenas de
caminhões passando pela cidade todos os dias, o ramo de
atividade de sua empresa é muito promissor.
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O Posto de Molas JM vai trabalhar com serviços de Molas,
torno, solda, mecânica em Geral, injeção eletrônica,
alinhamento de chassi e eixo. O Posto de Molas JM estará
atendendo também com auto peças na linha de caminhões até
F-4000.
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O Posto de Molas contará com uma novidade e inovação na
região, uma máquina de alinhamento de Chassi tipo gaiola,
operada eletronicamente.
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O Posto de Molas JM funcionará na Rua Santo Anastácio, 1948-A,
no bairro Bela Vista no município de Novo Progresso-Pa. Atrás
da Centro Oeste Peças e Pantanal Pneus.
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