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PESCADO E SEGURANÇA ALIMENTAR: uma reflexão necessária para um país em que muitos 

sofrem com a fome 
 
A agenda dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) coloca a segurança alimentar e o fim da desnutrição como prioridades globais. A pesca e a aquicultura produtivas 
e sustentáveis melhoram a segurança alimentar e nutricional - SAN, aumentam a renda e garantem a subsistência das comunidades 
envolvidas, promovendo o crescimento econômico e a proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais.  
O pescado é a proteína animal mais consumida no mundo e a atividade pesqueira desempenha um papel crítico nos sistemas 
alimentares aquáticos locais e globais. A variedade de espécies capturadas contribui para dietas resilientes, sustentáveis, 
diversificadas e fluxos de renda das atividades de comércio e processamento, associadas à cadeia de valor. Consumir pescado pode 
ser uma experiência sensorial com importante valor nutricional, cultural e socioambiental. Estima-se que 90% das pessoas envolvidas 
na pesca atuam na pesca de pequena escala (FAO, 2017).  
A pesca costeira e interior é vital à subsistência, alimentação e nutrição de bilhões no mundo e os esforços das comunidades 
pesqueiras - pescadores, manipuladores e comerciantes locais - são muitas vezes invisíveis. Os produtos pesqueiros são altamente 
regenerativos e ricos em micronutrientes. Apesar da importância mundial, os sistemas alimentares aquáticos são frequentemente 
negligenciados em importantes decisões políticas e de investimento, devido às lacunas críticas no conhecimento necessárias para 
enfrentar os desafios complexos estabelecidos na agenda global de desenvolvimento sustentável, agora mais urgentes frente à 
pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Mundialmente, a pandemia intensificou a necessidade de esforços para melhorar a SAN, 
demonstrando a fragilidade dos sistemas alimentares estabelecidos em suportar choques.  
Assim, enquanto a pesquisa em saúde busca por respostas à recuperação e resistência ao COVID-19; a pesquisa em qualidade na 
pesca de pequena escala, desafia-se em contribuir com informações visando transformar os sistemas alimentares, promover a 
segurança alimentar e nutricional das pessoas e maior sustentabilidade ao planeta.  
Historicamente, a política nacional promoveu a extração de recursos pesqueiros visando o crescimento e desenvolvimento 
econômico. Na atualidade, o Brasil tem para a sua agenda 2030 atender a ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, erradicando 
a fome e garantindo às pessoas o acesso a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano 
(IPEA, 2020). Para tal, existem vários desafios a serem superados, uma abordagem sustentável da pesca e da aquicultura ajudará a 
proteger nossos recursos naturais e a garantir que os estoques de pescado estejam disponíveis para as gerações futuras.  
Tal ênfase à sustentabilidade implica que atenção deve ser dada à estabilidade e resiliência dos sistemas alimentares, ao potencial e 
aos limites ecológicos para o crescimento da oferta primária, às formas de viabilizar rendimentos decentes aos produtores primários 
e a oferta de qualidade e diversidade (SCAR, 2015). No entanto, a oferta de qualidade no setor pesqueiro de pequena escala só 
poderá ser garantida a partir de regulamentos e/ou sistemas que contemplem práticas adequadas à este setor, ou seja, com normas 
de inspeção adequadas ao setor pesqueiro de pequena escala, que apresenta muitas especificidades, tais como a baixa escala, a 
diversidade de espécies e a sazonalidade.  
Neste contexto, temos discutido caminhos e colaborado em estudos com vistas a criação de uma alternativa disruptiva de 
regramento para o pescado advindo da pesca de pequena escala, visto que este setor produtivo tem valor social, cultural e para a 
segurança alimentar reconhecidos e não consegue se desenvolver no país em função de não acessar a certificação sanitária 

obrigatória para o comércio.  
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Nós adotamos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
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O curso superior em Tecnologia de Alimentos da Faculdades 
Oswaldo Cruz proporciona uma formação superior prática e 
rápida na área alimentícia a alunos egressos do ensino médio, 
com professores dedicados, e empenhados na busca da 
excelência acadêmica, garantida pela marca Faculdades 
Oswaldo Cruz.  A tradição e aprimoramento acadêmico, obtido 
por uma história educacional de mais de 100 anos, permitiu a 
obtenção de um Projeto Acadêmico com um moderno conceito 
de aprendizagem, desenvolvido numa Estrutura Modular. É 
composto por cinco Unidades, Módulos, que representam a 
cadeia industrial de alimentos desde a produção e recepção de 
matérias primas de qualidade, seu controle, desenvolvimento, 
processamento, até sua comercialização, chegando à mesa do 
consumidor com qualidade assegurada. 
 

O Desafio - formar profissionais que atendam as expectativas 
de um mercado cada vez mais exigente, mais certificado, mais 
saudável, mais inovador e mais sustentável. 

 

Módulos que qualificam – E para profissionais de áreas correlatas (Química, Engenharia Química, Ciências Farmacêuticas, Nutrição) 
que já atuam na área alimentícia e que desejam uma formação acadêmica complementar qualificada. Ao completar um determinado 
Módulo, cumprindo todas as etapas de aprendizagem e avaliação, recebe um Certificado que permite não só agregar conhecimentos, 
mas também valor à sua carreira. 

NOSSO MODELO INOVADOR DE ENSINO 
 

Cada módulo contempla, entre outras atividades, a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Módulo – TCM. Esta 
atividade curricular proporciona ao estudante a capacidade de relacionar os conteúdos programáticos ministrados à 
uma prática específica relacionada ao Módulo. Esse trabalho, orientado por professor, é apresentado para uma Banca 
Examinadora e, sendo aprovado, o estudante recebe um Certificado de Conclusão do referido Módulo com o nome           



 
 
 
 
 

 
 

E o ALIMENTO SEGURO, inserido no 
PADRÃO FAC. OSWALDO CRUZ vai para 

 
 
 

 ALIMENTOS e INGREDIENTES SAUDÁVEIS, INSERIDOS NO PADRÃO 
FACULDADES OSWALDO CRUZ DE ALIMENTO SEGURO 
 
 
   
 
 

Alinhada e estabelecendo pontes com o setor produtivo, desenvolvemos um 
PADRÃO OSWALDO CRUZ DE ALIMENTO SEGURO, identificando no mercado, 
em toda a cadeia produtiva, empresas que atendam os Indicadores nos 
quesitos: Inovação; Conveniência e Praticidade; Qualidade e Confiabilidade; 
Sensorialidade e Prazer; Saudabilidade / Bem-estar; Sustentabilidade / Ética.  
Assim, o PADRÃO FOC DE ALIMENTO SEGURO é contemplado à empresa Eat 
FRESCO, cuja missão é oferecer a possibilidade de cada vez mais pessoas 
alimentarem-se com segurança, qualidade e prazer; sem pressa, sem crueldade, 
sem preocupações. Oferecer COMIDA de VERDADE, para PESSOAS de 
VERDADE. Parabéns à toda a equipe da empresa FRESCO 



 

 
 

ESTAGIÁRIO (A) DE QUALIDADE SUPERBOM - auxiliar no desenvolvimento 
de atividades e execução de planos de gestão da qualidade, envolvendo a 
análise de normas, preparação de treinamentos, organização de 
documentação e acompanhamento de auditoria interna e externa. R$ 
1.000,00.  https://superbom.com.br/ 
 

ESTAGIÁRIO (A) EUROFINS - A proposta de estágio visa atrair e reter os 
melhores para a empresa, propiciando um ambiente de trabalho 
harmonioso, oferecendo ao estagiário a oportunidade de colocar em prática 
o conhecimento construído nas aulas teóricas, sob a supervisão de um 
profissional da área que irá orientar e corrigir o estagiário em todas as 
atividades desenvolvidas, para que no momento em que estiver atuando 
como profissional, este possa aplicar a experiência adquirida e assim esteja 
menos sujeito a possíveis falhas no cumprimento de suas atribuições. 
Executar os procedimentos relacionados à área analítica atendendo aos 
prazos, mantendo a organização e zelando pela segurança e integridade de 
todos. RESPONSABILIDADES: Apresentar atitudes coerentes com os valores 
da empresa (site ou Manual de Integração); respeitar os requisitos QSMS 
(ABNT NBR ISO/IEC 17025, ABNT NBR ISO 14001 e BS OHSAS 18001). 
Comprometimento com a melhoria contínua, desenvolvimento do sistema 
de gestão de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança na organização 
e os aspectos/impactos e perigos/riscos das suas atividades. Qualificações e 
Competências comportamentais: Comprometimento, boa comunicação e 
relação interpessoal, organização, disciplina, pró-atividade, dinamismo, 
pontualidade, flexibilidade e agilidade. Formação requerida: Ensino médio 
completo Formação complementar: Curso técnico é um diferencial. Idiomas 
e nível esperado. Não é necessária experiência anterior Conhecimento 
técnico em sua área de atuação e suas atividades. Horário de Estágio - Terça 
a Sábado - Das 10:00 às 17:00. https://www.eurofins.com.br/ 
 

ARYZTA Requisitos: Cursando Engenharia de Alimentos, Eng Química, 
Química, Nutrição, Tecnologia de Alimentos. Formação acadêmica prevista 
entre 06/2023 e 12/2023. Pacote Office Intermediário; Inglês Intermediário. 
Área de Atuação e Atividades: Pesquisa e Desenvolvimento Apoiar todas as 
áreas afins dentro de PeD: planta piloto, analista, regulatório, especialista 
produto, especialista embalagem; Entrega de documentos relacionados a 
aprovação de MP/ME para a área de Qualidade(QA) acompanhando todo o 
processo desde: solicitação dos documentos ao fornecedor; recebimento 
dos documentos; avaliação e envio ao QA; aprovação junto ao QA; Limpeza 
e organização da Planta Piloto, mantendo as BPF; Manutenção de MPs (de 
linha e de desenvolvimento) dentro da validade no setor e registrados em 
planilha. 
Local e Horário de Estágio: HOME OFFICE (Empresa fica em Santo Amaro) 9h 
às 16h - 6 horas/dia - 1 hora para almoço. Bolsa auxílio: R$ 1.500,00 / Vale 
Refeição Vale Alimentação Vale Transporte / Assistência Médica 
Possibilidade de Prorrogação de contrato e de Efetivação Etapas do 
Processo: Candidatura Provas online Confirmação de requisitos Teste psico 
profissional. Entrevista online Entrevista com a empresa (presencial ou 
online). https://www.aryzta.com.br/ 

 

ESTAGIO NA ÁREA COMERCIAL - Zona Sul. Salário: R$ 900,00 - Benefícios: R$ 
15,00 de Vale Alimentação + Vale Transporte de R$ 8,80 por dia. Horário: 
09:00 às 16:00 1 hora de almoço. Dias de trabalho: Segunda à Sexta 
Atividades: Sistema / Prospecção / Atendimento ao Cliente 
Requisitos: Estar cursando ensino Médio/ Técnico / Superior - Ser proativo, 
Comunicativo, Informática Básica 
Interessados enviar currículo para Tel.: 11-93703-4872 identificar com o 
número da vaga 280 
Tipo de vaga: Tempo Integral, Estágio - Turno de 8 horas 

       
                                                                            
                                      
 

ESTÁGIO EM APLICAÇÃO DE AROMAS NA GIVAUDAN - lidar com preparação de formulações de alimentos e aplicação de 
novos aromas e matérias primas. O desafio da vaga está em realizar os procedimentos de forma rápida e eficiente, tendo 
contato com todos os laboratórios da Givaudan. Trabalhar na bancada do laboratório. Principais atribuições: Pesagem de 
fórmulas; Produção e desenvolvimento de produtos finais; Comunicação com todos os laboratórios; 
Pré-Requisitos: Cursos: Química, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química Industrial, Farmácia, Tecnólogo 
de Alimentos. Graduação: a partir de Julho/24. Disponibilidade: 08:00 às 15:00 ou 10:00 às 17:00 / Inglês Básico (utilização 
interna) / Pacote Office. Data mínima de graduação: 01/07/2024 e Data máxima de graduação: 01/07/2026. Idioma: Inglês - 
Localização da vaga: São Paulo – SP 
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