
ASTA

INAUGURAL

Voos regulares da Asta iniciam 
hoje em Tangará da Serra

Primeiro mês contará 
com promoção

Até o final de abril, preço promocional será R$ 249

A companhia Amé-
rica do Sul Táxi Aéreo 
(Asta), inicia na manhã 
de hoje, 10, os voos re-
gulares no  aeroporto 
municipal de Tangará da 
Serra. O voo inaugural 
se fez possível graças as 
parcerias firmadas com 
empresários locais atra-
vés de fechamentos de 
alguns contratos, que fo-
ram determinados pela 
companhia para iniciar 
dos trabalhos na cidade.

De acordo com o 

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Voou inaugural acontece às 6h40 no município

No primeiro mês de 
operação regular em Tan-
gará da Serra, a Asta Li-
nhas Aéreas disponibiliza-
rá o formato promocional 
para a população em geral. 
O preço, de acordo com 
o Diretor de Operações, 
Magnus Block, perma-
necerá até o final de abril 
por R$ 249. “Colocamos 
o mês inteiro a esse valor, 
mas a partir de maio co-
meça a oscilar um pouco”, 

>> Rodrigo Soares
Redação DS

afirmou o responsável.“Fe-
chamos vários contratos 
por seis meses, mas a nos-
sa expectativa é posterior-
mente programar a venda 
de novos formatos com in-
tuito de ter um valor pro-
mocional. O formato de 
contrato tem o incentivo a 
mais no preço do bilhete”, 
explicou.

Conforme o Diário da 
Serra já veiculou em edi-
ções anteriores, ao todo 
a Asta Linhas Aéreas irá 
ofertar 432 assentos por 
mês com 48 frequências.

Diretor de Operações, 
Magnus Block, o horário 
do primeiro voo regular 
da companhia no muni-
cípio está previsto para 
6h40, com destino até 
Cuiabá.

“Esse é o nosso voo 
inaugural, que decola  
da capital às seis horas. 
Encontramos parcei-
ros e empresários que 
acreditaram na nossa 
proposta, e cremos que 
a partir de então será 
uma grande união”, co-
mentou o responsável, 
destacando que os voos 
regulares da companhia 

irá operar três vezes na 
semana. “Serão todas as 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras. Pela manhã, 
o voo chega em Tangará 
da Serra por volta das 
6h40, fazendo a decola-
gem por volta das 6h50 
com destino a Cuiabá, 
onde chega na capital 
por volta das 7h30. No 
final da tarde decola de 
Cuiabá às 17h e pousa 
em Tangará às 17h40. 
Por último, sai de Tan-
gará da Serra às 17h50 
e pousa na capital às 
18h30”, explicou o dire-
tor de operações.
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Mato Grosso tem maior 
inflação do trimestre

CONSTRUÇÃO CIVIL

Alta acumulada de 0,51% em Mato Grosso

Os preços da cons-
trução civil fecharam o 
primeiro trimestre deste 
ano com alta acumulada 
de 0,51% em Mato Gros-
so. No período, o Estado 
exibe o maior percentual 
do Centro-Oeste, confor-
me o Índice Nacional da 
Construção Civil (Sinapi), 
calculado pelo IBGE, e 
divulgado ontem. Com 
a inflação dos primeiros 
três meses de 2017 (ja-
neiro, fevereiro e março), 
custo médio do metro 
quadrado (m²) no Estado 
fechou março cotado a R$ 
1.050,84.

O valor observado em 
Mato Grosso é o segun-
do maior da região, atrás 
do registrado no Distrito 
Federal, R$ 1.073,01. Em 
relação ao ranking nacio-
nal, o Estado tem o 10º 
metro quadrado mais caro 
do país. Na passagem de 

fevereiro para março, a 
variação mensal foi de 
0,47%, a maior inflação 
registrada no setor mato-
grossense neste ano. Em 
12 meses, Mato Grosso 
detém a maior inflação 
acumulada da região, 
6,36% e a terceira maior 
do país, atrás das regis-
tradas em São Paulo e To-
cantins, 6,82% e 6,51%, 
respectivamente.

O Sinapi apresentou 
variação de 0,46% em 
março, ficando 0,27 ponto 
percentual acima da taxa 
do mês anterior (0,19%). 
Com isto, a taxa dos últi-
mos doze meses ficou em 
5,39%, resultado inferior 
aos 5,77% registrados 
nos doze meses imedia-
tamente anteriores. Em 
março de 2016 o índice 
foi 0,82%.

>> Cenário MT


