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Os roteiros internacionais
voltarãoa seropçãoduran-
te a temporada brasileira
de cruzeiros 2022/2023,
que terá o dobro de navios
da atual (retomada em
março). Os dados são da
Associação Brasileira de
Cruzeiros Marítimos (Clia
Brasil), que prevê a gera-
ção de 44 mil empregos
diretos e indiretos no setor
emais deR$3,3bilhõesde
impactoeconômico.
OpresidentedaCliaBra-

sil, Marco Ferraz, divul-
gou os números durante o
evento de encerramento
detemporadadaMSCCru-
zeiros na costa brasileira,
que aconteceu ontem, a
bordo do navio MSC Pre-
ziosa, no Porto de Santos.
Ele afirmou que os rotei-
ros internacionaisnapróxi-
ma temporada envolverão
países sul-americanos, co-
moArgentinaeUruguai.
Na atual temporada, va-

le frisar, as viagens de cru-
zeiro marítimo foram res-
tritas à costa brasileira por

determinação do Governo
Federal, ainda em 2021,
diante do cenário à época
dacovid-19.Adoença tam-
bém provocou o cancela-
mento da temporada
2020/2021. “Mesmo com
dois meses de paralisação
das viagens, a gente conse-
guiu realizar 56 roteiros”,
frisouFerraz.
Além disso, o presidente

da Clia Brasil explicou para
ATribuna que, dos oito na-
viosque irãooperar noBra-
sil na próxima temporada,
cinco serãodaMSCeos ou-
tros trêsdaCostaCruzeiros.

O número representa o do-
bro de cruzeiros em relação
aos que operaram no País
após a retomada da tempo-
rada atual, em 5 demarço -
as viagens foram suspensas
por dois meses após casos
positivosdecovid-19emna-
vios.
Os dados da temporada

2021/2022 - que chegará o
fimnasegundaquinzenade
abril - também foram cita-
dos no evento de ontem e
muito comemorados por
profissionaisdosetor,emes-
pecialporcontadosobstácu-
loscausadospelapandemia.

Segundo balanço da Clia
Brasil, o impacto econômi-
co no País foi de aproxima-
damente R$ 1,1 bilhão,
após56 roteiros e 183para-
das, com quase 14 mil em-
pregos diretos e indiretos
gerados.Alémde triplicaro
valor estimado referente ao
impacto econômico, a pró-
xima temporada brasileira
terá160roteirose626para-
das, com99 escalas noPor-
todeSantos.
O diretor-geral da MSC

Cruzeiros, Adrian Ursilli,
afirmou que foi necessário
um “equilíbrio entre saúde,

segurança e atividade eco-
nômica” para a realização
datemporada2021/2022.
“O Brasil entendia e sa-

biadanecessidadedareto-
mada econômica, mas as
pessoas erame continuam
sendoocentrodaspreocu-
pações. Navio é uma cida-
deflutuante, écomoadmi-
nistrar umapequena cida-
de”, explicou, dizendo que
foi necessário elaborar um
protocolopróprioparavol-
tar a operar e, com isso,
chegaraosresultados.
O presidente da Asso-

ciação dos Profissionais
do Turismo da Baixada
Santista (APT), Eduardo
Silveira, relatou que já é
possível perceber um
aquecimento no setor de
cruzeiros, de olho no pró-
ximo verão. “Amovimen-
tação jácomeçou”.
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Companhia commais na-
vios previstos para a tem-
porada 2022/2023, a
MSC anunciou que, entre
os cinco navios que nave-
garão no Brasil, estará o
MSC Seashore, que fará
suaestreianolitoralbrasi-
leiro. “Será omaior navio,
emtodahistóriadoBrasil,
e o mais moderno a nave-
gar em nossas águas”, en-
fatizouUrsilli.
O navio é uma evolução

da classe de embarcações
Seaside, que conta com
85% de mudanças inter-
nas. Com 13 mil m² de
espaçoaoarlivre,aembar-
cação trabalha como con-
ceito de “iate dentro de
um navio” e fará roteiros
de seis a oito noites, com
embarque emSantos e es-
calas em Ilha Grande
(RJ), Búzios (RJ),Maceió
(AL)eSalvador(BA).
Na temporada 2021/

2022, a MSC recebeu
mais de 117 mil hóspedes
em seus navios - o último
deles,oMSCPreziosa,dei-
xou o Porto santista na
noite de ontem. Para a
próxima,aempresaofere-
cerá 158 mil cabines para
embarquesnoPaíseespe-
ra ter suamaior tempora-
danaAméricadoSul.

A atual temporada gerou quase 14 mil empregos no Brasil, mas foi prejudicada por interrupção; MSC Preziosa deixou o Porto de Santos ontem

Próximatemporadadecruzeiros
teráodobrodenaviosnoBrasil
Em evento realizado no Porto de Santos, foi feita a projeção de geração de 44 mil empregos diretos e indiretos
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