
O mergulho na selva 
Depois de perder o rumo na Amazônia,o comandante de um Boeing da 

Varig consegue descer na mata e salva quase todos os passageiros. 

 

Pouco depois das 5 da tarde de domingo 3, 48 passageiros embarcaram 
no Boeing 737-200 da Varig (...). Do acanhado Aeroporto de Marabá, no 
sul do Pará, eles teriam como destino Belém (...). 

(...)  Quando o céu está claro e tudo funciona direito, não se gastam mais 
do que 38 minutos entre a decolagem, em Marabá, e o pouso em Belém. 
(...) Para os 48 passageiros do voo 254, no entanto, a viagem duraria mais 
de três horas e acabaria com um mergulho barulhento na mata. Na 
decolagem, o comandante (...) cometeu um erro grotesco em seu plano 
de navegação - para chegar a Belém, precisava dirigir o Boeing por uma 
rota (...)  ao norte de Marabá, mas, em vez disso, pilotou o avião no rumo 
(...)  oeste, num caminho que, em linha reta, levaria o aparelho a 
sobrevoar a Cordilheira dos Andes e a chegar a La Paz. (...)" 
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