
Comandante Bassani 
 
 
Carioca, nascido em 1955.  
 
Estudou nos colégios Santo Inácio e Liceu Franco Brasileiro, no Rio de Janeiro. 
 
Nos anos 60 e 70 foi atleta do Fluminense na modalidade basquete. Campeão 
carioca e brasileiro por diversas vezes jogando pela seleção carioca principal e 
estudantil do Rio de janeiro. 
 
Atleta do Iate Clube do Rio de Janeiro, na modalidade Caça Submarina, e tripulante 
de pesca oceânica onde conquistou os troféus Taça Safári e Torneio Sérgio 
Dourado. 
 
Piloto de Kart e motocicleta competindo pela equipe Rheem (Metalúrgica) do Rio de 
Janeiro. 
 
Formado em aviação pela EAPAC - Escola de Preparação da Aeronáutica Civil e 
brevetado pelo Aeroclube de Macaé, Rio de Janeiro (1973). 
 
Iniciou sua carreira no Aeroclube de Nova Iguaçu em 1974. Logo depois foi para o 
Aeroclube de Jacarepaguá, onde por falta de aviões optou voar no aeroclube de 
Macaé, Rio de Janeiro, onde tirou o brevê de Piloto Privado. 
 
Foi instrutor de simulador e professor de computador de voo no curso para pilotos 
Skylab no Santos Dumont, Rio de Janeiro.  
 
Tirou o brevê de Piloto Comercial Multimotores e IFR no Skylab. Rio de Janeiro, em 
1976. 
 
Ingressou na aviação comercial em 1977, na empresa Atlanta Taxi Aéreo, baseada 
em Salvador, como copiloto de aviões multimotores. 
 
Em 1978 transferiu-se para Votec Táxi Aéreo, Rio de Janeiro, onde voou como 
copiloto de aviões e foi instrutor de voo por instrumentos para pilotos de helicópteros 
da empresa. 
 
Em 1980, foi para a Cruzeiro do Sul Serviços Aéreos como Engenheiro de Voo no 
Boeing 727.  Voou por três anos nesta função, dando instrução em voo para novos 
Engenheiros de Voo. No ano de 1983 foi promovido para copiloto de Boeing 727.  
 
Durante a fusão Varig-Cruzeiro em 1986, foi transferido para Varig como copiloto de 
DC-10, iniciando sua carreira internacional.  
 
Promovido a Comandante de Boeing 727 em 1987, voou por quatro anos na 
América Latina, dando instrução para novos pilotos.  
 
Em 1991 foi promovido a Comandante Master de DC-10 internacional.  
 



Em 1992 foi transferido para o Boeing 767 como Comandante Master internacional, 
onde deu instrução para novos pilotos. 
 
Aposentou-se em Agosto de 2004, como Comandante Máster Internacional de 
Boeing 767. 
 
Tem 41 anos de voo com mais de 18000 horas de voo. 
 
 
Após a aposentadoria continuou na aviação por intermédio do portal de aviação 
www.oaviao.com, onde foi idealizador, proprietário e editor, levando o mundo da 
segurança de voo para novos pilotos e internautas. Hoje está à frente do projeto 
www.oaviao.aero, que será o primeiro site brasileiro a ter do domínio “.aero”. 
 
Participou de vários seminários ligados a segurança de voo e fóruns de aviação.  
 
Foi professor em escola de aviação em Florianópolis, ministrando cursos de pilotos 
e comissários, nas disciplinas de Meteorologia, Teoria de Voo e CRM. 
 
Escreveu o livro “O Mundo do Avião” publicado pela editora Globo (2005) e 
reeditado em 2006 sobre o medo de voar. 
 
Criou o acompanhamento de passageiros em voo, inaugurando o serviço de 
Personal Flyer, onde descreve o que está acontecendo no avião, esclarecendo as 
dúvidas que se tornam medo para o passageiro em voo. 
 
Foi colunista do Jornal Momento, Lages, SC, onde escrevia uma coluna semanal  
sobre os novos aviões e suas características. 
 
Realiza palestras sobre o medo de voar para passageiros e agentes de viagem. 
Ministra workshops sobre gerenciamento de equipes em diversas áreas. 
  
É consultor na área de aviação e segurança de voo para revistas aeronáuticas, 
canais de TV e em revistas como Veja, Isto É, RBS TV e SBT (Florianópolis, SC), O 
estadão, O globo, esclarecendo as situações ocorridas durante acidentes e 
ocorrências. 
 
Escreve matérias sobre segurança de voo para revistas de aviação, como a  
Aeromagazine. 
 
Qualificou-se em 2011 EC-PREV - Elemento Credenciado em Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos, formado pelo CENIPA. 
 
Professor tutor de cursos de segurança de voo pelo CENIPA., formado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
Já está com outro livro pronto para publicação, com o título de “voando sem medo”. 
 

http://www.oaviao.aero/

