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Qantas realizará a 74ª Assembleia Geral Anual da IATA em Sydney
6 de junho de 2017 (Cancun) – A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA International Air Transport Association) anunciou que a Qantas realizará a 74ª Assembleia
Geral Anual da IATA e a Cúpula de Transporte Aéreo Mundial. O evento reunirá as principais
lideranças do setor de transporte aéreo em Sydney, na Austrália, de 3 a 5 de junho de 2018.
“Sydney é uma excelente escolha para ser a capital do setor de transporte aéreo global em
junho de 2018. Tenho certeza de que a Qantas será um excelente anfitriã, assim como na
última vez que nos encontramos no ano 2000. A tradição pioneira da Austrália nos assuntos da
aviação continua até hoje, com empresas aéreas competitivas, gerenciamento efetivo do
tráfego aéreo e compromisso com a regulamentação mais inteligente. Por esta razão, a
aviação mantém a Austrália conectada com o mundo. E estas conexões contribuem
significativamente para a prosperidade do país. Estou certo de que teremos uma recepção no
nível mais alto na Austrália daqui um ano”, disse Alexandre de Juniac, Diretor Geral e CEO da
IATA.
As empresas aéreas membros da IATA receberam positivamente o pedido da Qantas para
sediar a Assembleia Geral Anual em 2018 no final da 73ª Assembleia Geral Anual em Cancun,
no México. A Qantas é membro fundador da IATA, e quatro dos seus CEOs já presidiram o
Conselho de Governadores da IATA, incluindo o atual CEO, Alan Joyce, que foi presidente em
2012-2013 e atua no Conselho de Governadores desde 2009.
A Assembleia Geral Anual do ano que vem, que será realizada no ICC de Sydney, será a
terceira na Austrália; as anteriores foram em 2000 e 1961, também em Sydney.
“Estou ansioso para receber os líderes do mundo da aviação na Austrália e realizar a
Assembleia Geral Anual da IATA em Sydney. Temos um longo histórico com a IATA, pois
somos um dos membros fundadores da Associação em 1945”, disse Alan Joyce, CEO do
Grupo Qantas.
“Hoje, a aviação oferece centenas de milhares de empregos na Austrália e, por estar próxima
do centro de crescimento da aviação mundial, a região Ásia-Pacífico, recebe milhões de
visitantes a cada ano. A Assembleia Geral Anual da IATA nos dará a oportunidade de mostrar a
hospitalidade acolhedora da Austrália e discutir algumas das prioridades importantes para este
setor, que está mudando rapidamente com novas tecnologias, novos mercados e novas
gerações de viajantes”, disse Joyce.
A 73ª Assembleia Geral Anual da IATA e a Cúpula de Transporte Aéreo Mundial em Cancun
reuniram 1.000 líderes de empresas aéreas membros da IATA, grupos envolvidos, parceiros
estratégicos e meios de comunicação.
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The 73rd IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit is bringing
some 1,000 delegates and media to Cancun, Mexico, 4-6 June. Visit the AGM Press
Room for the latest news and updates and look for AGM discussions using #IATAAGM.
IATA (International Air Transport Association) represents some 275 airlines comprising
83% of global air traffic.
You can follow us at http://twitter.com/iata2press for news specially catered for the
media.

