PROJETO COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA PIMENTAS
5 anos trazendo o desenvolvimento na comunicação

O Projeto ComCom trabalha com a comunicação comunitária por meio das linguagens de Rádio,
Jornal e TV. Através de cursos e da produção de conteúdo, possibilita à comunidade do Sítio
São Francisco e seu entorno o desenvolvimento de sua própria comunicação. A comunicação
comunitária integra expressões educomunicativas, artísticas e culturais de forma a contribuir
com informação à população e ser um agente mediador entre poder público e a comunidade.
Acesse a fanpage: facebook.com/projetocomcompimentas

O jornal Sitio em Ação é o carro-chefe do projeto de comunicação comunitária do Projeto
ComCom Pimentas. Com uma linguagem mais leve e direta, o jornal trata tanto de assuntos
mais descontraídos – porém de grande relevância – como moradores, produtores, artistas locais
do bairro Sítio São Francisco, como de temas mais complexos, como identidade de gênero e
esclarecimentos sobre o processo de urbanização do bairro.
Acesse o blog: projetocomcompimentas.wordpress.com

Beatriz Figueirôa
Beatriz ingressou no Projeto Comcom Pimentas em 2016 nos cursos básicos de jornal
e TV. Simpatizando mais com o jornal, continuou se desenvolvendo dentro do curso e
hoje está no nivel avançado, produzindo o jornal Sítio em Ação e ministrando as aulas
de jornal juntamente com o educomunicador Nelson Simplício. Foi no Comcom que
Beatriz descobriu seu amor pelo jornalismo, onde pretende seguir carreira.

O Pimentas em Foco é o canal pertencente à linguagem da TV onde são publicados semanalmente
vídeos produzidos pelos educandos das turmas dos níveis básico, intermediário e avançado,
em que é construída a identidade imagética do bairro Sítio São Francisco e da região dos
Pimentas. Nestas produções, estão inclusas videorreportagens, ficções, documentários e vídeos
experimentais.
Acesse o canal: youtube.com/pimentasemfoco

Wesley Gabriel
Wesley entrou no Comcom Pimentas em 2013, na primeira turma aberta do projeto, nos
curso de TV e Rádio. Quando ingressou no Intermediário, focou na TV ao participar das
produções de vídeo do canal Pimentas em Foco e oferecendo assistência nas aulas do
educomunicador Gilberto Caetano, responsável pela coordenação da TV no Comcom.
No ano de 2016, fundou o Coletivo Kinoférico junto com outro membro do projeto,
Nelson Simplício, que é um grupo de audiovisual independente formado por educandos
do Comcom. Em 2017, subiu para o Avançado ao ganhar autonomia o bastante para
ministrar a Oficina de TV, também ao lado de Nelson Simplício.

A Rádio ComCom é um canal colaborativo que produz e compartilha conteúdos diversos com a
finalidade de ampliar as possíveis maneiras de comunicar-se com os seus ouvintes, sendo uma
ferramenta fundamental para desenvolver a comunicação comunitária através da linguagem
popular na internet.
Acesse a rádio: radiocomcom.com.br

Vitória Gualberto
Vitória ingressou no Projeto ComCom em 2015 cursando o nível básico de Rádio e TV.
Com mais apreço pela mídia de rádio, continuou estudando e mergulhando no mundo
do áudio. Hoje, locutora, roteirista, sonoplasta e editora do programa Estação Teen,
Vitória cursa o nível intermediário e pretende fazer faculdade de rádio e tv.

