
A comissária de bordo explica o procedimento. De forma BEM formal. Depois de forma prática. 

E aí de forma honesta. 

 

Comissária de bordo inicia o procedimento de explicação. 

- Senhores passageiros, em caso de emergência máscaras de oxigênio cairão do teto. Estiquem 

o elástico e coloquem por trás da cabeça. Em seguida, coloquem em crianças ou idosos que 

precisem de ajuda- e vai gesticulando enquanto faz. 

- Portas de emergência estão localizadas na frente, no meio e no fim da aeronave. Pessoas que 

não se sintam aptas a manuseá-las, por favor nos comuniquem. Em caso de emergência, luzes 

irão se acender nas laterais do corredor. Mantenham a calma. A equipe está apta para lidar 

com situações de risco. Os assentos das poltronas são flutuantes e podem se destacar. 

- Obrigado por voar conosco e tenhamos uma boa viagem. 

Ela acaba de gesticular. Retoma o microfone e recomeça. 

- Agora... vamos ser francos né galera. Isso foi tudo muito bonito e expressivo. Máscaras 

caindo, todos se salvando e tudo mais. Mas... em caso de emergência, fudeu. É possível de a 

máscara não cair, porque nunca teve necessidade disso, o sistema pode já estar enferrujado. 

Luz de emergência ? HAHAHAHA. Se for emergência acho que cada um vai pra onde quiser. 

Não tem muito pra onde ir né. Abrir porta ? HAHAHAHA E pular ? Ou abrir a porta quando a 

aeronave se despedaçar no chão ? O assento flutua, mas o avião inteiro afunda e leva tudo. Se 

algo ocorrer, nós da tripulação nem vamos lembrar de procedimento de emergência. Fizemos 

o curso há tanto tempo que vamos nos esquecer. É cada um por si. 

Silêncio constrangedor em todo o avião. 

- Sendo sincera. A chance de ter algo é quase nula. Mas se tiver , acabou-se o que era doce.  

Rezem para seus deuses e tenhamos uma boa viagem. Obrigado! 


