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Líderes da aviação se reúnem no México para a 73ª Assembleia Geral Anual da IATA 

1º de junho de 2017 (Cancun) - A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - 
International Air Transport Association) anunciou que os líderes da indústria global de 
transporte aéreo estão reunidos em Cancún, no México, para a 73ª Assembleia Geral Anual da 
IATA e para a Cúpula Mundial do Transporte Aéreo. A reunião contará com a apresentação dos 
principais palestrantes na segunda-feira: o Sr. Gerardo Ruiz Esparza, Ministro das 
Comunicações e Transportes do México, e o Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente do 
Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO - International Civil Aviation 
Organization). 

“Cancún será a capital do transporte aéreo com a reunião dos líderes da aviação na 73ª 
Assembleia Geral da IATA e Cúpula Mundial do Transporte Aéreo. Os líderes mais importantes 
da indústria aérea discutirão os problemas mais importantes do transporte aéreo. Os tópicos de 
destaque incluem a busca por 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 Redução e Créditos de Carbono da Aviação Internacional e 
modernizar os processos de carga aérea”, disse Alexandre de Juniac, Diretor Geral e CEO da 
IATA. 

A Assembleia Geral da IATA e a Cúpula Mundial do Transporte Aéreo reúnem CEOs e a alta 
direção das 275 companhias aéreas da IATA que realizam 83% do tráfego aéreo global. Os 
envolvidos em toda a cadeia de valor participarão do evento, incluindo líderes de governos, 
organizações internacionais, fabricantes e outros parceiros da indústria. 

Um destaque da Cúpula Mundial do Transporte Aéreo é o painel de percepções de CEOs, com 
foco no tema das histórias das companhias aéreas. O painel terá Oscar Munoz, CEO da United 
Airlines; Peter Bellew, CEO da Malaysia Airlines; Enrique Beltranena, CEO da Volaris, e 
Rickard Gustafson, CEO da SAS Group. O painel será moderado por Richard Quest da CNN. 

Outras sessões discutirão o futuro da globalização, inovações transformadoras e das perguntas 
e respostas rápidas com os líderes sobre a facilitação do comércio, segurança da aviação e 
meio ambiente. 

Os detalhes do programa estão disponíveis online.   

Cancun, destino de classe mundial permitido pela aviação 

“Estamos ansiosos para realizar nossa terceira Assembleia Geral no México. Com um milhão 
de empregos no setor da aviação e contribuição de US$ 27,4 bilhões para o PIB do México, a 

http://www.iata.org/events/agm/2017/Documents/agm-agenda-2017.pdf


 

aviação é uma força importante na economia do México. Isso está muito claro em Cancun, um 
destino de turismo mundial próspero que não existiria sem a aviação, que é uma força vital da 
indústria lucrativa do turismo. No ano passado, Cancun recebeu 5 milhões de visitantes”, disse 
Alexandre de Juniac. 

A Assembleia Geral deste ano será a terceira edição no México, as duas primeiras foram na 
Cidade do México, em 1966 e 1994. Mais de 900 participantes e representantes de meios de 
comunicação devem estar presentes no evento deste ano, organizado pela Aeroméxico. 

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

 IATA (International Air Transport Association) representa mais de 275 
companhias aéreas, que representam 83% do tráfico aéreo Global. 

 Para seguir a IATA, basta nos seguir pelo Twitter: http://twitter.com/iata2press  
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