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Começa a Assembleia Geral em Cancun, Andres Conesa eleito Presidente da Assembleia 

5 de junho de 2017 (Cancun) - A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - 
International Air Transport Association) abriu sua 73ª Assembleia Geral Anual e a Cúpula 
Mundial do Transporte Aéreo em Cancun, México, com cerca de 1.000 líderes do setor e meios 
de comunicação presentes. A assembleia é promovida pela Aeroméxico. 

“É muito bacana realizar a 73ª Assembleia Geral Anual e a Cúpula Mundial do Transporte 
Aéreo em uma cidade que recebe cerca de cinco milhões de visitantes por ano. Cancun é um 
exemplo brilhante da força transformadora do transporte aéreo. A aviação impulsiona sua 
economia do turismo em crescimento. E isso faz parte de uma história interessante sobre os 
benefícios da aviação. Cerca de 63 milhões de empregos e US$ 2,7 trilhões movimentados em 
atividades econômicas dependem da aviação. Em Cancun, discutiremos sobre como fazer para 
que a aviação seja um setor ainda mais bem-sucedido e facilitador da prosperidade global”, 
disse Alexandre de Juniac, Diretor Geral e CEO da IATA. 

A primeira atividade foi eleger o CEO da Aeroméxico, Andres Conesa, como presidente da 
Assembleia Geral Anual. 

“Como anfitriã deste ano, a Aeroméxico orgulha-se de receber os representantes das 
companhias aéreas em um dos destinos favoritos do mundo. O México teve um ano histórico 
em termos de turismo, e as conexões aéreas têm desempenhado um papel fundamental para 
alcançar esse objetivo. Agora, mais do que nunca, os que participam desse setor devem 
trabalhar juntos para tomar decisões que permitam um desenvolvimento sustentável contínuo. 
Pessoalmente, é uma grande honra ser nomeado presidente da Assembleia Geral Anual”, 
disse Conesa. 

A eleição foi seguida dos comentários sobre a Assembleia Geral Anual do Dr. Olumuyiwa 
Benard Aliu, Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO - 
International Civil Aviation Organization). 

Os principais tópicos da agenda da Assembleia Geral Anual incluem: encontrar meios 
alternativos para manter o voo seguro sem o inconveniente da atual proibição do uso de 
notebooks, combater o tráfico de seres humanos, implementar o esquema de compensação e 
redução de carbono na aviação internacional (CORSIA) e modernizar os processos de carga 
aérea. Outras sessões discutirão o futuro da globalização, inovações transformadoras, 
facilitação do comércio, segurança da aviação e o meio ambiente. 

Esta é a terceira vez que a Assembleia Geral Anual da IATA é realizada no México; as outras 
duas edições anteriores na Cidade do México foram em 1966 e 1994. 



 

A participação na Assembleia Geral é somente por convite. Os representantes dos meios de 
comunicação credenciados serão convidados, mas devem fazer um pré-cadastro. 

 
-IATA- 

Para obter mais informações, entre em contato com:  
Corporate Communications (Cancun) 
Tel.: +52-998-8813299 EXT 4974 
E-mail: corpcomms@iata.org  

Notas para os editores: 

 A 73ª Assembleia Geral Anual da IATA e a Cúpula Mundial do Transporte Aéreo reúne 

mais de 1.000 representantes e veículos de mídia em Cancun, no México, de 4 a 6 de 

junho. Visite AGM Press Room e veja as últimas notícias e atualizações e procure por 

discussões sobre esse evento com a tag #IATAAGM. 

 A IATA (International Air Transport Association) representa cerca de 275 empresas 

aéreas, que compõem 83% do tráfego aéreo global. 

 Siga-nos no Twitter http://twitter.com/iata2press para receber notícias. 
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