
 

 

 

 

 

Daniela Cecchin Pithan Flores 

 

 

 

AS PRÁTICAS CULTURAIS DA QUARTA COLÔNIA: OS ESTUDOS CULTURAIS 
PRESENTES NOS INTERVALOS COMERCIAIS DO PROGRAMA “NOSSA TRADIÇÃO 

ITALIANA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2006 

 
 



 2 

DANIELA CECCHIN PITHAN FLORES 

 

 

 

AS PRÁTICAS CULTURAIS DA QUARTA COLÔNIA: OS ESTUDOS CULTURAIS 
PRESENTES NOS INTERVALOS COMERCIAIS DO PROGRAMA “NOSSA TRADIÇÃO 

ITALIANA”. 
 

 

 

Trabalho final de Graduação (TFG) apresentado ao curso de Comunicação Social – Área de 

Artes. Letras e comunicação, do Centro Universitário Franciscano como requisito parcial para 

a obtenção do grau de comunicólogo – bacharel em Comunicação. 

 

 

 

Orientadora: Michele Kapp Trevisan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2006 

 
 
 



 3 

Daniela Cecchin Pithan Flores 

 

 

AS PRÁTICAS SOCIAIS CULTURAIS DA QUARTA COLÔNIA: OS ESTUDOS 
CULTURAIS PRESENTES NOS INTERVALOS COMERCIAIS DO PROGRAMA 

“NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA”. 
 

 

 
Trabalho final de Graduação (TFG) apresentado ao curso de Comunicação Social – Área de 
Artes. Letras e comunicação, do Centro Universitário Franciscano como requisito parcial para 
a obtenção do grau de comunicólogo – bacharel em Comunicação.  
 

 

 

_________________________________________ 

Michele Kapp Trevisan – orientadora (Unifra) 

 

 

________________________________________ 

Sibila Rocha (Unifra) 

 

 

________________________________________ 

Elizângela Cardoso Machado Mortari (UFSM) 

 

 

 

 

Aprovado em.........de................................de................ 

 

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Este trabalho não teria alcançado sua proporção sem o devido apoio daqueles que 

estão sempre ao meu lado, me apoiando em todos os momentos. Entre todas as pessoas 

importantes que deveriam estar aqui citadas conto em especial com minha mãe, que me 

auxiliou de todas as maneiras possíveis e impossíveis para que eu concluísse um curso 

superior. Ao meu pai, que devido a sua doença não poderá presenciar meu sucesso, mas que 

creio que sempre estará comigo de coração, e ao meu eterno companheiro Jader, no qual 

sempre me deu forças para continuar. 

 Não esquecerei daqueles que me proporcionaram a fundamentação teórica para que 

hoje eu esteja aqui, entre todos os professores dedico em especial a minha orientadora inicial 

Laise Zappe Loy, e professora que a substituiu e me recebeu com tanto carinho Michele Kapp 

Trevisan. 

 Devo lembrar também meus colegas e amigos de coração, que sempre com união 

proporcionaram para que juntos fizéssemos essa caminhada. Além do locutor ‘Bigodinho’ do 

programa “Nossa Tradição Italiana” que me deu grande apoio á pesquisa. 

 À vocês dedico meu sucesso. Muito obrigada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

RESUMO 
  

A proposta deste estudo é observar quais as práticas sociais e culturais da identidade 

étnica italiana poderiam ser identificadas nas mensagens publicitárias presentes nos intervalos 

comerciais, e no anúncio dos patrocinadores, do programa “Nossa Tradição Italiana”, que 

possui como sujeito receptor a identidade étnica Italiana, residente na Quarta Colônia de 

imigração Italiana, localizada na região de Santa Maria, do qual vê seus elementos discursivos 

representados na locução do mesmo. Serão expostos os elementos culturais mais utilizados no 

discurso publicitário, a fim de relacionar este com os costumes culturais dos ouvintes, para 

que ocorra uma identificação do mesmo. Para análise será utilizado o suporte teórico dos 

Estudos Culturais, aliando este ao método quantitativo de análise de conteúdo. Observou-se 

que os elementos utilizados nos anúncios publicitários remetem à cultura italiana local. Outra 

conclusão alcançada é referente aos hábitos que proporcionam segurança ao ouvinte, 

depositando confiança no locutor e no que este relata, além de estarem, em um meio de 

comunicação de massa como o rádio, auto-afirmando seu papel de italiano, ou seja, auto-

afirmação da cultura. 

 

 

ABSTRACT 

 

The proposal of this study are to observe practical which the social ones and cultural of the 

Italian identidade étnica advertising executives could be identified in the messages gifts in the 

commercial intervals, and the announcement of the sponsors, the program “Our Italian 

Tradition”, that she possesss as subject receiver the Italian identidade étnica, resident in the 

Fourth Colony of Italian immigration, located in the region of Saint Maria, of which she sees 

its represented discursivos elements in the locution of the same. The cultural elements more 

used in the speech will be displayed advertising executive, in order to relate this with the 

cultural customs of the listeners, so that an identification of the same occurs. For analysis the 

theoretical support of the Cultural Studies will be used, uniting this to the quantitative method 

of content analysis. It was observed that the elements used in the announcements advertising 

executives send to the local Italian culture. Another reached conclusion is referring to the 

habits that provide to security to the listener, depositing confidence in the speaker and what 

this tell, beyond being, in a media of mass as the radio, auto-affirming its paper of Italian, that 

is, auto-affirmation of the culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o intuito de verificar a ação dos meios de comunicação de massa nas culturas, 

como propõe os Estudos Culturais, a fim de comprovar a auto-afirmação desta cultura, visto 

que seus elementos discursivos encontram-se representados nos meios de comunicação, foi 

proposto um estudo de análise de conteúdo para identificar categorias culturais presentes nos 

anúncios publicitários de um programa que possui características da identidade étnica italiana 

local muito fortes. Conforme afirma RONSINI (2004, p. 13): 

 

 

Ao discutir as relações entre cultura, grupo social e identidade étnica, nossa tentativa 
é compreender o funcionamento de uma determinada identidade regional: suas 
relações com os meios de comunicação. 
 

 

 Buscou-se solucionar o problema proposto, que consisti em identificar nos anúncios 

publicitários do programa “Nossa Tradição Italiana” elementos culturais que fizessem com 

que o sujeito receptor se identificasse no papel de italiano. Para tal foi necessário analisar as 

mensagens dos anunciantes com finalidade de descrever algumas práticas sociais das 

identidades étnica italiana que poderiam ser encontrada nos textos. Assim buscou-se avaliar 

os intervalos comerciais e o anúncio das firmas patrocinadoras do programa, no qual é dito ao 

vivo, no início e término do mesmo. Buscou-se, também, identificar e descrever as categorias 

que serviram de premissa para a análise cultural.  Para dar conta da proposta, utilizou-se como 

apótese teórico os Estudos Culturais, que partem da premissa, como foi citado acima, de que 

os seres sociais desenvolvem e fortalecem culturas fundamentando-se, mesmo que 

involuntariamente, nos meios de comunicação de massa.  

 Com o avanço tecnológico, muitas formas de comunicação surgiram, no entanto, há 

culturas em que se prevalecem formas tradicionais, como o rádio. Nele as culturas se 

reconhecem no papel de ouvinte, pertencentes à informação discernente. Através do meio 

pode-se, também, haver uma volta á raízes culturais, fundamento que vem ganhando 

proporções com a globalização, ou seja, a sub-cultura mostrando-se para a cultura de massa e 

estando presentes nos meios desta última. E, através dela, vendo seus elementos culturais 

representados para toda a sociedade.  
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 A identidade étnica Italiana residente na 4ª Colônia de imigração, em Santa Maria – 

identidade étnica estudada na presente análise – mantém hábitos de ligação com a cultura 

através dos meios de comunicação, principalmente o meio rádio. Pos esse motivo foi esta a 

mídia escolhida, e a estação AM, por ser o meio de comunicação que mais possui força de 

interação com culturas rurais, localidade onde se encontra a 4ª colônia. E, consequentemente 

o programa citado acima, por possuir o público alvo específico e concernente á pesquisa.  

 De forma a torna viável o estudo proposto, fio-se determinado um cronograma de 

gravação do programa onde o mesmo estaria coberto por um período em que, qualquer 

eventual mudança seria facilmente identificada. Por ser o programa semanalmente, e o 

período de gravação incluir oito semanas, subentende-se que foram oito programas 

analisados.  

 As relativas análises estão distribuídas em três capítulos, no qual sucedem da forma 

descrita á seguir. O primeiro capítulo trata-se dos Estudos Culturais, sua relação com a 

sociedade e a ação dos meios de comunicação na cultura desta. Já o segundo capítulo mostra 

um breve parecer da identidade étnica Italiana, para maior conhecimento da cultura. Trás, 

também, um breve histórico do meio rádio, além de características do programa e a relação 

das categorias já em comparação aos anúncios publicitários. Por fim, será feita uma análise e 

debate dos dados analisados em referência a teoria proposta dos Estudos Culturais.  

 Este trabalho se torna relevante para a área de comunicação social, mais 

especificamente a área de estudos da publicidade e propaganda, pois retoma um dos fatores 

essenciais para o sucesso de uma campanha publicitária, a adequação do discurso ao sujeito 

receptor. Conseguindo alcançar o êxito proposto, encontrou-se nas análises uma forte auto 

afirmação da cultura italiana no programa descrito. O objetivo não somente foi alcançado 

como superou expectativas, frente a características culturais muito fortes presentes no anúncio 

e que, penderam a uma forte propensão cultural familiar, fortemente encontrada na identidade 

étnica.  
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2. OS ESTUDOS CULTURAIS E SOCIEDADE 

 

O homem, e sua vida em sociedade, num mundo pós-guerra, então designado 

capitalista, tornou-se parte de observação para o surgimento de um campo semântico 

denominado Estudos Culturais, que viu, nas classes econômicas, um reflexo da dominação 

por parte da elitização cultural.  

 

 

Os Estudos Culturais compõem, hoje, uma tendência importante da crítica que 
questiona o estabelecimento de hierarquias entre formas e práticas culturais “altas” 
ou “superior” e “baixa” ou “inferiores” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 13). 
 

 

Os Estudos Culturais analisam o homem em sociedade, mais especificamente na 

sociedade consumista ocidental. A base dos Estudos Culturais teve incício na Inglaterra, 

pioneira da revolução industrial, participante de renome nas grandes guerras mundiais. 

Os pesquisadores que deram origem aos Estudos, Richard Hoggart, Rymond Willians 

e Edward P. Thompson, propuseram o tema após a verificação de que seus livros publicavam 

uma análise do homem em sociedade com viés parecido, e formaram o Center for 

Comtemporary Cultural Studies – CCCS. O centro baseava-se na alteração dos valores 

tradicionais da classe operária britânica no pós-guerra e nas mudanças culturais e sociais que 

acabaram por ocasionar uma reestruturação econômica. A apreciação do impacto da nova 

sociedade econômica consumista na sociedade serviu de fundo para que a sociedade moderna 

fosse vista sob um novo olhar (Escosteguy, 2001). 

Visavam uma análise da comunicação e seus efeitos na cultura, dos efeitos da 

globalização nas identidades culturais nacionais, entre elas a forte ideologia sustentada na 

base da cultura popular de massa e nos meios de comunicação para a mesma, essas sempre 

com fortes ligações político-econômico que buscam um patamar igualitário. Visam também 

uma forma de disseminação cultural das classes, então chamadas de superiores, que 

sobrepõem o poder sócio-cultural das classes então chamadas inferiores, tratam-se da 

dominação ou alienação cultural. Ou seja, o domínio nas mãos de poucos.    

Os meios de comunicação de massa ocasionaram uma ruptura cultural, que decorre de 

uma crise de identidade que, apesar de individual, acaba por acarretar em uma crise social 

coletiva. A busca, agora, é por uma nova construção analógica, muitas vezes através dos 

próprios meios de comunicação.  
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O apotese teórico cultural percebeu que o homem moderno compõe suas 

características se fundamentado nos meios de comunicação e nas experiências dos demais 

membros de seu grupo e sociedade. Inclui-se como base para a composição das identidades 

culturais, as relações do homem com familiares, amigos, igreja, escola, entre demais campos 

influenciadores ideológico de formação humana. HALL (2003). 

Para tal, influências, como as citadas acima, foram de extrema importância para a 

formação do homem cultural pós-moderno. “A cultura molda a identidade ao dar sentido à 

experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, por um modo 

específico de subjetividade” (Silva, Hall, Woodword, 2000, p.18/19). A nova forma de pensar 

do homem proporcionou uma mudança social que acabou por alterar a economia no séc. XX, 

e que contribuiu para a origem dos Estudos Culturais. 

 A análise pós-guerra do comportamento humano desencadeou a formação de novas 

condutas. O homem está à mercê do meio em que se insere. (Hall, 2003). 

  Com a globalização, as culturas pós-modernas perderam parte de sua identidade. O 

conceito dessas culturas atua conforme os novos preceitos externos. As exterioridades ao 

tempo que colaboraram para a difusão cultural no mundo, também propuseram uma perda de 

identidade local (Escosteguy, 2001). 

 Os meios de comunicação, crescentes na sociedade pós-guerra, contribuíram para a 

difusão do global, das culturas exteriores. A interação cultural do homem com o meio sem 

fronteiras, mundializado, fez com que o homem não mais possuísse caráter local.  O nacional 

não mais é a cultura dada como do indivíduo que ali nascera e sim pode ser adquirida por 

qualquer ser no universo. “Sem um sentimento de identificação nacional o sujeito moderno 

experimenta um profundo sentimento de perda subjetiva”. (Hall, 2003, p. 48).  

 A nova construção ideológica cultural do ser social dá-se de modo com que as classes 

ditas superiores mantenham o poder sobre as classes ditas inferiores e que buscam um 

caminho ideológico. Para tal, a utilização dos meios de comunicação é fundamental, e para 

isso, deve-se haver uma perfeita sintonia no processo comunicacional.  

 

 

O interesse central dos Estudos Culturais é perceber as interações entre as 
estruturas sociais e as formas e práticas culturais. [...] Daí a razão de observar os 
processos de comunicação como uma forte referência nas ciências sociais, 
constituindo uma vertente singular de estudos culturais com forte atenção na base 
social dos processos culturais. (ESCOSTEGUY, 2001, p. 43). 
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Assim, o campo da comunicação surge como campo semântico, o qual serve de 

suporte aos Estudos Culturais e aos processos comunicacionais. Desta forma, a 

fundamentação teórica auxilia a forma da nova construção cultural da sociedade. A mídia 

passa a ser tema freqüente do processo de transmissão de mensagem. É através dela que a 

comunicação de massa existe. “As ciências sociais é o fato de que ela é intrínseca e 

extremamente ideológica” (MINAYO, 1993, p. 15). 

  Passa a se dar devida importância que uma teoria da comunicação tem, para que toda 

e qualquer mensagem obtenha seus fins compreendidos. Para uma teoria de comunicação ser 

eficiente ela deve consistir num processo, conforme o citado,  

 

 

Em todo processo de comunicação existe sempre uma fonte ou nascente da 
informação, do qual, por meio de um aparelho transmissor, é emitido um sinal. Esse 
sinal viaja por um canal ao longo do qual pode ser perturbado por um receptor, que 
o converte numa mensagem. Como tal, a mensagem é compreendida pelo 
destinatário (WOLF,2005, p. 109 apud ECO, 1972). 
 

 

 O canal pelo qual a mensagem é transmitida é, no caso dos meios de comunicação de 

massa, a mídia em si. Elementos pelos quais a classe superior, ou dominadora, representa seus 

elementos para que a classe inferior, ou subordinada, acredite estar pertencente a cultura. Essa 

alienação cultural, também chamada por Adorno na década de 40 de Indústria Cultural, 

sustenta a base das sociedades de buscarem representações de suas culturas nos meios de 

comunicação. 

Pode-se subentender que se os meios de comunicação de massa fazem a mensagem, ou 

seja, a classe dominante, então será que a mensagem é produzida para e conforme o receptor, 

ou este receptor, classe subordinada, adere as características da mensagens para si, com 

intuito de sentir-se incluído em um grupo? Trata-se da busca por uma identificação cultural 

após a perda subjetiva provocada principalmente pela globalização cultural. Os meios de 

comunicação possibilitaram ao sujeito uma ação hibrida, a causar uma crise de identidade e 

formação de novas sub-culturas. 

 O que ocorre é que a propagação dos meios de comunicação para a divulgação das 

mensagens, aliados aos fatores culturais, políticos e sociais, impulsiona a formação de novas 

sub-culturas (Escosteguy, 2001).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Pesquisa quantitativa e Estudos Culturais 

 

 Para embasar cientificamente e tornar viável a proposta de estudo, este se baseou na 

coleta de dados utilizando-se do método quantitativo de análise de conteúdo. Entende-se que, 

“[...] a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo 

das mensagens” (BARDIN, 1977, 38). Utilizou-se do método, com intuito de descrever 

quantitativamente o conjunto de informações que se era transmitido nas mensagens 

publicitárias, a fim de verificar a variedade dos elementos culturais utilizados nos anúncios 

publicitários do programa. 

 Auxiliando para um debate científico, usou-se dos Estudos Culturais como forma de 

sustentação da teoria, para, assim, como embasamento teórico, auxíliar no compreendimento 

cultural da sociedade em questão e melhor compreendimento da ação dos meios de 

comunicação de massa. 

 

3.2 Metodologia aplicável 

 

 Primeiramente, após, embasamento teórico, foi determinado o cronograma de 

execução do projeto proposto, que consistia, inicialmente, na gravação do programa “Nossa 

Tradição Italiana”. Como o programa é transmitido semanalmente e o cronograma previa a 

gravação para oito semanas, subentende-se que o número total de programas gravados tenha 

sido oito. 

As semanas foram compreendidas nas datas 06/08/2006 – 13/08/2006 – 20/08/2006 – 

27/08/2006 – 03/09/2006 – 10/09/2006 – 17/09/2006 – 24/09/2006. Essas datas foram 

determinadas por encontrar-se em meio ao desenvolvimento do estudo aqui proposto, não 

tendo nenhum artifício contra as datas apresentadas acima. Ao tempo que, ao gravar o 

programa já se podia ser escutado e que, após, para a transcrição dos dados dever-se-ia ouvir 

novamente o programa, nota-se que o mesmo foi amplamente avaliado. 

 Terminado o cronograma de gravação e, conseqüentemente, de transcrição dos dados, 

passou-se então a próxima etapa, de estudar minuciosamente os intervalos comerciais e se 

transcrever os processos culturais, assim como as informações mais provenientes que se 

repetiam no decorrer das gravações. Assim, deste modo, após análise, foram determinadas as 
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categorias que servem de premissa para a análise cultural, encontrando nelas as práticas 

sociais e culturais do cotidiano da identidade étnica. 

 Para análise dos resultados foi preciso tabular os dados, a fim de verificar as categorias 

mais utilizadas e relacionar estas aos Estudos Culturais. Para tal, se consistiu no embasamento 

teórico e com isso a retomada do referencial teórico. O choque de idéias foi necessário nesta 

etapa, e, apesar de não ocorrer o confronto destrutivo, pelo contrário, o choque de idéias deu-

se para a relativa construção analítica de saberes teóricos. 

 Dada a análise por encerrada, inicia-se a fase final, na qual consistiu nas considerações 

finais sobre o presente projeto de estudo. 
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4. IDENTIDADES ÉTNICAS 

 

4.1 IDENTIDADE ÉTNICA ITALIANA 

 

 Na segunda metade do séc. XIX a Itália sofria grandes crises, desencadeadas por 

inúmeras guerras que ocasionaram a pobreza e a ruína da província. Não tendo saída seus 

patriotas viram-se obrigados a emigrar para locais que lhes ofereciam melhores condições de 

vida. Nesta época, a Itália era super povoada e as terras se concentravam nas mãos de poucos.  

 Ao mesmo tempo, o Brasil sofria com disputas e guerras internas. Ameaças constantes 

de tomada de posses no sul do pais, onde grandes extensões de terras perdiam-se á vista no 

horizonte, e problemas políticos com a classe negra escrava, prestes a sua liberdade, fizeram o 

Brasil a optar por medidas políticas que mudariam o futuro. Havia uma necessidade de 

‘branquear’ o Brasil, já que na época era quase em sua maioria habitado por escravos negros. 

 Devido à crise na Itália, por falta de subsídios para a agricultura, e o Brasil 

necessitando de população branca e apta a trabalhar no lugar dos negros, ocorreu um acordo 

entre os citados países, para que viessem imigrados para o Brasil alguns italianos. 

 Porém, apesar do plano político conseguir solucionar os problemas teoricamente, um 

dilema ainda maior deveria ser resolvido: convencer os italianos a abandonarem sua pátria e 

se aventurarem em novas terras longínquas e misteriosas, tendo que para isso suportarem 

viagens em estados deploráveis e sem garantia do que iriam encontrar quando chegassem. 

 A proposta política, então, foi de convencer os italianos a virem ao Brasil “fare 

l’America” (fazer a América), ou seja, deixarem de serem eternos arrendatários e passarem a 

serem donos de seus próprios negócios. Muitos se aventuraram nesta que foi a solução para 

ambos os países envolvidos.   

 A maioria da população vinda da Itália dirigiu-se ao Rio Grande do Sul, onde se 

fixaram também sua maioria, nas regiões da serra e ao centro do estado. Esta última, hoje, é 

conhecida como 4ª colônia de Imigração Italiana em Santa Maria/RS. Possui este nome, pois 

antes dela foram povoadas três colônias de imigração no país. 

 A angústia tomou conta dos imigrantes ao perceberem que não eram bem-vindos pelos 

brasileiros que aqui estavam e que perderiam benefícios com a chegada dos italianos, como 

conta um imigrante italiano que escreveu em seu diário passagens da viagem dos mesmos. 

 
 

Poucas horas depois pode-se dar adeus aquela cidade [saiam de Santos em direção á 
Porto Alegre], então antipática, onde continuamente a ‘negrada’ nos opupava com 
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os poucos honrosos nomes carcamanos, gringos, ladrões, filhos...e outras boas 
companhias. Que humilhação para os coitados emigrantes que já não tinham pátria 
e esperavam ser tratados, pelo menos, com um pouco de consideração 
(POZZOBON, 1997,p. 71). 

 
 
 
 Situações como estas auxiliaram para a não miscigenação da identidade étnica italiana 

com a cultura local. Estende-se esse fato também à religião, que temendo a disseminação do 

cristianismo certificaram-se para que esta não se perdesse. 

  

 

O pároco local aconselhava a cada família a portar uma garrafinha de água Benta 
para se servirem quando chegassem em suas novas moradas. As crianças eram 
conduzidas ao Bispo para serem crismadas porque, sabe Deus que religião haverá 
naqueles países (POZZOBON,1997, p. 60). 
 
 

   
 Apesar do anseio dos imigrantes quanto à religião, não sabiam estes que o Governo 

brasileiro esperava a vinda dos italianos não só para suprir a mão-de-obra, mas para refazer o 

Brasil cristão, já que a demanda negra aumentara o número de candomblés e cultos vindos da 

África. 

 A família unida e numerosa também é característica dos italianos. A própria 

cristandade prega essa doutrina, de casamento e filhos. Neste sentido, 

 

 
os traços mais importantes da cultura italiana presente no cotidiano são a família 
extensa como fonte de afetividade, suporte material e moral, a religiosidade, o 
sotaque, a culinária, o valor do trabalho e da economia (RONSINI, 2004, p.  
101/102). 
 

 
  
 Como a autora afirma, a cultura italiana possui inúmeras características que se mantém 

vivas atualmente, principalmente em colônias de imigração. Os princípios morais pregados 

pelos descendentes influenciam na economia local. Os negócios direcionados a essa 

identidade étnica se adequadam tanto na forma de negociação, como nos anúncios 

publicitários direcionados. 

 Porém, a identidade étnica sofre influências sócias e polícias que, com o tempo 

resultaram na mudança de características. Em tempos políticos, mais tiranos, o Governo 

proibia a qualquer descendente de outras culturas a demonstrarem suas raízes. Muitas pessoas 

foram presas pelo simples fato de conversarem em seu dialeto original, pobres imigrantes que 
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não conviviam com brasileiros e não aprenderam português. Essa poda cultural obrigou os 

descendentes a aceitarem e a incorporarem aspectos que não os seus de origem. 

Com a cultura obrigando a se socializar, a miscigenação acabou por ser inevitável. Os 

meios de comunicação de massa desempenharam forte papel para que isso ocorresse. Após a 

tirania política ter fim, e motivos sociais e econômicos do mundo, como a globalização, que 

surgem para mudar a face mundial, as culturas étnicas locais ganharam espaços. As 

telenovelas relatam a vinda dos italianos, ocasionando em uma construção subjetiva de auto-

afirmação por parte dos descendentes. Havia agora a necessidade de se mostrar italiano, não 

mais para conservação de cultura de origem. Isso ocasionou em mudanças nas características 

étnicas. O dialeto local retorna com força, as danças típicas estão ao auge e a gastronomia se 

elitizou.  Enfatiza-se: 

 
 

quando, por exemplo, dizemos que a TV elabora uma visão de mundo que serve 
como base para a constituição de identidade culturais e que, por sua vez, essas 
identidades culturais constituem a base para a produção da cultura hegemônica, 
estamos afirmando que a TV produz identidades (RONSINI, 2004, p. 50). 

  
 
 

Para tal, o enfoque nas identidade étnicas vem crescendo. Não somente por estarem na 

grande mídia, mas, principalmente, por fazerem parte da história do Brasil e por terem 

contribuído com a construção cultural desse país tão diversificado.  
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4.2 O MEIO RÁDIO 

 

 Apesar de sua invenção ser resultado de tecnologia militar para guerra, os fins 

verdadeiros de utilização do rádio ocorreu através do mundo, por ser um meio que transmite 

informações em tempo real de qualquer localidade. 

 Revolucionando a comunicação e tudo que a envolve, como a publicidade, por 

exemplo, o rádio tornou-se companheiro das pessoas, sendo que, atualmente, cada residência 

possui pelo menos um aparelho receptor.  

 Contudo, a inovação nos meios de comunicação é possível por transpassar o rádio, 

porém nunca este foi verdadeiramente esquecido. Com o advento da televisão, e, 

posteriormente, as com demais tecnologias, o rádio acabou por se abalar, no entanto soube 

segmentar-se e continuar pertencente na audiência.  

 

 

O rádio nos oferece serviços variados no campo da informação e do conhecimento: 
entretenimento, notícias, etc. Há mais de um século faz história e estabelece 
vínculos mediadores com as pessoas em diferentes localidades, com suas diferentes 
culturas e práticas (BARBOSA FILHO, 2003, p. 37). 
 

 

 Uma das características mais fortes do rádio, e presente até os dias de hoje, é a 

confiança que se deposita no que ali é transmitido. Por ter sido o primeiro meio de 

comunicação de massa, destinou-se a ele à confiança e à credibilidade. E, apesar de, 

atualmente, seus ouvintes serem, na maioria, pessoas de mais idade, estas confiam no rádio e 

tem ele como amigo e companheiro, não somente como um aparelho. 

 Por ser muito forte e, presente, a proximidade do ouvinte com a transmissão, muitos 

programas e seus anunciantes seguem as características voltadas direto ao público-alvo. 

Utilizam elementos, para que o receptor sinta-se confortável e seguro ao adquirir as 

mensagens ali propostas. Para tal, a melhor característica do rádio é a não globalização da 

transmissão, ou seja, melhor é a segmentação, a regionalização, para que, assim, o público 

receptor consiga ser mais bem compreendido. “O regionalismo é uma marca fundamental do 

rádio, pois oferece visibilidade às informações locais. Esse princípio dinamiza as relações 

entre rádio e comunidade” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 46).  

 O estreitamento existente entre a transmissão e a recepção, somente possível no rádio, 

propicia a divulgação de sub-culturas através do meio de comunicação. Ouvir seus elementos 

culturais representados em uma mídia onde se deposita fé auxilia para o fortalecimento destas 
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sub-culturas, além da auto afirmação por parte dos ouvintes em ver seus princípios 

propagados. 

 

 

O relacionamento estreito existente entre o veículo de comunicação e o produto tão 
importante para a vida de cada pessoa, de cada comunidade, do país e do universo. 
Sem a cultura o ser humano não é pessoa, pois entende-se por cultura o 
aperfeiçoamento do ente, trabalho constante desde antes do nascimento até o fechar 
dos olhos (NEUBERGER, 1997, p. 17). 
 

 

 O aperfeiçoamento cultural dá-se, além, claro, da influência local e familiar, sobre a 

ação dos meios de comunicação de massa. Um exemplo presente recentemente e que é o 

tratado neste estudo diz respeito à identidade étnica italiana. Os mesmos nascem em 

comunidades que possuem características culturais fortemente presentes, no entanto por 

motivos políticos e sociais estes tiveram de se retrair, devido às opressões. Porém, atualmente, 

após várias aparições da cultural italiana nos meios de comunicação de massa, como a 

televisão e o rádio, àquela se fortalece, apoiando-se nestas. Os meios que vêem então a 

identidade étnica italiana como um novo público receptor, que interagem com o veículo 

específico rádio conseguem atingir o processo comunicacional com excelência.  

 Para tal, o meio rádio, por ser mais direto, mais segmentado, deve incidir em seu 

contexto elementos culturais para que o sujeito receptor sinta-se presente na emissão. 

 

 

Considera-se apropriado o conjunto de palavras facilmente compreendido pela 
média do público, permitindo que o discurso insira-se no contexto vocabular da 
audiência. Em resumo, o repertório adequado é o conjunto de palavras que tenham 
propriedade (FERRARETO, 2004, p. 34). 
 

 

 O discurso envolto ao receptor propicia a este uma construção cultural, como embasa 

os Estudos culturais. Ou seja, “ao mesmo tempo em que atinge milhares de pessoas, o rádio é 

voltado ao indivíduo em particular. As palavras, as formas de falar, são pensadas para o 

ouvinte com suas particularidades e expectativas” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 52). Desta 

forma, o ouvinte sente-se presente na emissão, designa características da mensagem e constrói 

ou fortalece sua cultura baseada no meio de comunicação. 
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 Outra característica fortemente presente no rádio é o poder de instruir a imaginação e a 

criatividade. Pela falta de imagem, utilizando-se somente recursos como som e efeitos, o rádio 

é um transmissor de sonhos, de imaginação. “É neste poder de imaginar o que bem 

entendemos [...], o que sonhamos [...], que reside a força fundamental de comunicação do 

rádio” (Martins, 2001, p. 229). O discurso é outro fator importante na construção imaginária. 

Este desenvolve a subjetividade auxiliando a compreensão imagética e a construção cultural.  

 A ação icônica do discurso se faz representada no receptor ao subentender e sentir-se 

presente na mensagem e construir na perspectiva cultural deste a ação dos meios de 

comunicação de massa. 

 

Por fim, com o avanço tecnológico, o rádio vem acoplado em carros, celulares, 

internet e aparelhos de MP3, na tentativa de prospectar públicos mais jovens, porém não 

perdeu o ouvinte assíduo, que carrega consigo o velho e ‘amigo’ radinho á pilha, e que vê 

neste aparelho o companheirismo, como se o locutor estivesse ali, ao vivo, em corpo presente 

conversando com o ouvinte. Além do mais, por mais variado que seja o receptor, ou a forma 

de emissão, ou até mesmo a mensagem, a principal característica do rádio, a de transmitir 

sonhos, sempre perpetuará em seus ouvintes. 
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4.3 O PROGRAMA E SEUS PATROCINADORES 

 

Pelo crescente envolvimento cultural da identidade étnica e, para dar subsídios ao que 

os Estudos Culturais afirmam, de que a cultura se fortalece dos meios de comunicação de 

massa, é que surgem programas, como o analisado. “Nossa Tradição Italiana” trata-se de um 

programa destinado aos descendentes de italianos que vivem na região da 4ª Colônia de 

imigração, em Santa Maria/RS, e que enfatiza a cultura da identidade étnica italiana local. 

Está no ar há 14 anos, transmitido pela rádio Medianeira AM de Santa Maria, aos 

Domingos, das 12h30min às 14 horas. É um programa musical, no qual somente se transmite 

ritmos italianos. O locutor é de origem italiana e realça as características da identidade étnica 

na locução, sendo reconhecido pelos ouvintes através do sotaque e de expressões típicas da 

identidade étnica, utilizadas no discurso geral do programa e na locução dos intervalos. 

O programa consiste em um formato padrão, sem muitas modificações, porém sem um 

roteiro de gravação. Inicia-se com uma saudação e o anúncio dos patrocinadores. Após já 

entram algumas músicas, sendo cada bloco do programa composto por três músicas e, entre 

elas, um breve comentário do locutor. Este comentário sempre está relacionado à data em que 

é transmitido o programa, por exemplo, dia dos pais, dia do gaúcho... Após cada bloco de 

música, vem o intervalo comercial, que se trata de spot seco, ou seja, gravado, mas sem 

efeitos sonoros.  

As empresas Cantina Pozzobom, Loja Vicmar e Mecânica Diesel são narradas pelo 

próprio locutor do programa. Já as empresas Camnpal, Estofaria São Cristóvão, Joalheria e 

óptica Pontelli e Madeireira Minuano são narradas por uma locutora contratada pela rádio.  

O programa inteiro é composto por cerca de quatro blocos e três intervalos comerciais, 

mais os patrocínios citados ao vivo no primeiro e último bloco. Tanto o número de blocos, 

como o número de músicas e comentários por blocos pode se alterar, uma vez que o programa 

não conta com um roteiro pré-determinado de gravação. O locutor vai gravar o programa e 

registra o tempo de início de gravação. Assim calcula o tempo que aproximadamente deve 

terminar, fundamentado na sua própria experiência. Caso se expanda demais, ou não utilize o 

tempo suficiente, se compensa o tempo do programa com a quantidade de músicas tocadas. 

Durante o programa, o locutor conta histórias dos italianos que vieram ao Brasil ‘fazer 

a América’. São comuns, também, o ensino de receitas de chás, dicas gerais, conselhos de 

saúde e de como fazer bons negócios. Em função das características do meio, o programa 

demonstra ser uma conversa entre o locutor e o ouvinte, e essa característica propicia a 

fidelidade do público com o programa, com a rádio e com o locutor. 
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 O programa possui investimentos publicitários na forma de patrocínios, sendo que 

estes têm direito a anúncio no início e no fim do programa e a spot’s secos durante o 

programa. Durante o tempo de análise do programa, houve variações no número de empresas 

que patrocinam o mesmo. No dia 27 de Agosto, adicionou-se à lista a Mecânica Diesel, porém 

no olhar analítico, não houve muitas alterações, sendo que a Mecânica somente acrescentou-

se ás categorias já existentes, pois possuía características culturais nos discursos semelhantes 

as demais empresas. 

 As Lojas Colombo são uma das maiores patrocinadoras do programa. Mas, devido a 

seu jingle ser o mesmo exibido em todo o Estado, e, por buscarmos aqui, características 

regionalizadas e étnicas, o mesmo não será analisado.  

 Sendo assim, a análise se iniciou com seis empresas e terminou com sete 

patrocinando o programa. Posteriormente segue uma breve descrição de cada loja.  

A Camnpal: Cooperativa Agrícola mista de Nova Palma. A Cooperativa de Nova 

Palma está há 43 anos fixa na cidade de Nova Palma, região da 4ª Colônia de Santa Maria. 

Possui produtos próprios, representados por duas marcas consagradas na região e em todo o 

Brasil, o Feijão Caldo de Ouro e os produtos Bela Dica. Os intervalos comerciais do 

programa enfatizam essas marcas, citando-os sempre que possível. 

 A Cantina Pozzobom é um restaurante que serve a tradicional e famosa gastronomia 

italiana. Pertence a família Pozzobom, descendentes de italianos e residentes na 4ª Colônia. O 

anúncio enfatiza a Cantina como tendo o melhor da comida italiana.  

A Estofaria São Cristóvão está ha 55 anos trabalhando com estofados em Santa Maria. 

Loja familiar, passando os conhecimentos de pai para filhos. 

 A Joalheria e óptica Pontelli é mais uma loja de família descendente de italianos, a 

família Pontelli, e residentes na 4ª Colônia.  

Seguindo na mesma minúcia de família italiana, vem a Loja Vicmar. Também de 

origem italiana e residente na 4ª colônia. A loja Vicmar possui esse nome por ser uma junção 

do nome dos dono, Victor e maria Pozzobm. 

 A Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, também se enquadra na categoria 

descendente italiano, de família da 4ª colônia. O anúncio destaca muito o fato de o dono estar 

presente e atendendo os clientes. 

 Mecânica Diesel, empresa que começou a patrocinar o programa no final de Agosto, 

localizada em Faxinal de Soturno, 4ª colônia, o dono é de família italiana e tanto a 

descendência como a localidade são demonstradas nos anúncios.  
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 Assim, conhecendo um pouco a mais cada empresa que patrocina o programa, fica 

mais fácil a compreensão do por que as empresas investem publicitariamente em um 

programa na estação AM. Nota-se, também, o motivo pelo quais as empresas tanto enfatizam 

a Quarta Colônia, tanto no nome de suas famílias como na localidade que se encontram as 

empresas.  
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4.4 AS CATEGORIAS 

 

Ao se avaliar os intervalos, as empresas e a relação cultural presente nas mesmas 

chegou-se a determinação de categorias. Estão estas separadas por intervalos comerciais, 

citação dos patrocínio no início e citação dos patrocínio no final. Conforme análise do objeto, 

determinou-se as seguintes categorias, esclarecendo, contudo, o porquê destas determinações. 

Após cada categoria, constam os anúncios veiculados, estando destacados os elementos de 

que deram origem ás categorias. 

 

4.4.1 Categorias no intervalo comercial: 

 

 Foi determinado que uma das categorias se denominaria Região da Quarta Colônia, 

em função da maioria das empresas estarem localizadas na Região da Quarta Colônia de 

imigração italiana, onde público a que se destina o programa reside, além de que durante os 

intervalos comerciais e também nos anúncios aos patrocinadores essa localização serem tão 

enfatizadas. Nela encaixam-se as empresas que ao falarem de seus endereços ostentam o fato 

de serem da região. Devido ao caráter de exclusão social sofrido pelos italianos ao 

desembarcarem no Brasil, o que ocasionou em uma reclusão frente as demais identidade 

étnicas aqui existente, essas características de ser italiano de pertencer a identidade étnica, de 

estar residente na região ou investir no comércio da região, ganham grande confiança por 

parte do receptor, que prefere investir em algo que é de algo seu. As empresas locais, ao 

perceberem e conhecerem essa característica forte, utilizam-se do mesmo em seus anúncios, 

como é demonstrado a seguir: 

 

- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa 
gaúcho de qualidade e produtividade. Produtos da marca Bela Dica e 
Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em todos os mercados da 
nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, 
sábado á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas 
para festas, aniversários. E as reservas podem ser pelo telefone 3227 
5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica ai em 
Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
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Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo 
Branco, lá em Faxinal de soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma 
de motores, serviços de solda, torno, lá você encontra rolamento, 
redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, 
davibrom e outras marcas antigas que você tem ai e não consegue peças 
aqui nas lojas de ferragem. É a Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais 
de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto, precisando de um 
bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno 
na Rua Presidente Castelo Branco, o telefone para maiores informações é 
o 3263 1217. 
 

 Por seguinte e seguindo o mesmo viés de localidade, denominou-se a categoria 

Família de descendentes italianos. Esta categoria representa aqueles anúncios que ressaltam 

os donos pertencentes a alguma família que descende de italianos, principalmente, os 

descendentes residentes na 4ª colônia. Fala-se o nome, e principalmente, o sobrenome, do 

dono várias vezes durante o anúncio. Novamente nota-se a influência da cultura em relação à 

reclusão social por parte da identidade étnica, devido à exclusão da mesma perante à 

sociedade. Para os pertencentes à identidade étnica, características como: lealdade, 

sinceridade e confiança se conquista. E profissionais que são de famílias de origem italiana, 

na visão dos pertencentes da identidade étnica, são pessoas confiáveis, das qual o receptor 

conhece o passado. Outro fator este muito influenciável, já que, por ser a cultura local não 

muito extensa, as famílias se conhecem quase em sua totalidade, auxiliando no depósito de 

confiança, ao se fazer qualquer negócio. 

Segue elementos presentes no texto: 

 

- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 
e o telefone o 3221 4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra 
utilidades domésticas, faqueiros, talheres, alumínios, lustres, abajur, 
panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, màquinas de moer carne, 
vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você 
encontra nas Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do 
Acampamento, 375 e o telefone é o 3221 4916. 

 

- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de Camobí, Km 09. 
Madeiras em geral, assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e 
aplainados. Os melhores preços e o bom atendimento do proprietário, 
seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos eucaliptos. Fone: 
3226 2017 
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- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo 
Branco, lá em Faxinal de Soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma 
de motores, serviços de solda, torno, lá você encontra rolamento, 
redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, 
davibrom e outras marcas antigas que você tem ai e não consegue peças 
aqui nas lojas de ferragem. É a Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais 
de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto precisando de um 
bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel de Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno 
na Rua Presidente Castelo Branco, o telefone para maiores informações é 
o 3263 1217. 

 

 

 

 Outra fato marcante encontrado é o valor que se deposita nas empresas que estão há 

alguns anos no mercado, ou serviço oferecido. Isso representa experiência, fator de forte 

influência na decisão de compra. Por esta razão, sondou-se uma categoria chamada Tempo de 

negócio. Devido a maioria dos pertencentes à identidade étnica não ter freqüentado o colégio, 

tendo somente o ensino que permite a leitura, a escrita e cálculo, seus pertencentes 

aprenderam na vida. Acreditam que conhecimento e experiência se aprendem de pai para filho 

e com tempo destinado a se fazer a tarefa, por isso, demonstrar quantos anos a pessoa faz o 

serviço, não só mostra que ela cultiva as características da identidade étnica, em respeitar os 

ensinamentos dos superiores, como prova a capacidade em tal função. Isso é possível de 

observar claramente nas passagens a seguir: 

 

 

- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa 
gaúcho de qualidade e produtividade. Produtos da marca Bela Dica e 
Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em todos os mercados da 
nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 

 

- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição 
de 50 anos de Pai para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 
5580, Santa Maria. 

 

 



 26 

 Qualidade, atributo forte na decisão de compra do público receptor em questão. 

Conhece-se que a identidade étnica italiana não é consumista, porém, quando investem em 

algo investem bem. Por serem de origem pobre, já que os imigrantes deixaram sua pátria 

natal, a Itália, em busca de novas e melhores condições, não se havia muito para se investir. E, 

apesar de atualmente, muitos dos descendentes dos imigrantes terem conseguido decentes 

condições de vida, a característica passa-se de pai para filho. Ou seja, deve-se planejar 

minuciosamente em que investir, e, quando o fizer, que seja em algo de qualidade, para que 

dure. Por esta questão, qualidade é uma das categorias, no qual se vê muito os elementos 

presentes. 

 

- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa 
gaúcho de qualidade e produtividade. Produtos da marca Bela Dica e 
Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em todos os mercados da 
nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 

 

- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo 
Branco, lá em Faxinal de soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma 
de motores, serviços de solda, torno, lá você encontra rolamento, 
redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, 
davibrom e outras marcas antigas que você tem ai e não consegue peças 
aqui nas lojas de ferragem. É a Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais 
de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto precisando de um 
bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno na 
Rua Presidente Castelo Branco, o telefone para maiores informações é o 
3263 1217. 

 

 A miscigenação cultural que ocorre, em parte devido aos meios de comunicação de 

massa, auxiliou para que subculturas perdessem espaço. No entanto, algumas subculturas 

utilizaram-se desses meios de comunicação para fortalecer suas características. Assim, por 

notar nos anúncios forte embasamento de cultura italiana fez-se a categoria Tradição e 

costumes italianos, onde se inclui seus hábitos, costumes, tradições culturais, entre elas as 

danças, dialetos e culinária. Isso porque, após passar por muito sofrimento, muita 

descriminação e exclusão, os meios de comunicação de massa estão começando a demonstrar 

a trajetória da identidade étnica, o que faz com que seus integrantes sintam-se recompensados. 

A hora, agora, é de auto afirmação, ou seja, podendo demonstrar a todos que o sujeito 
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receptor da mensagem pertence a identidade étnica, então a característica será demonstrada. 

Conforme se nota a seguir: 

 

- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, 
sábado á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas 
para festas, aniversários. E as reservas podem ser pelo telefone 3227 
5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica ai em 
Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 

  

 

Porém, há as empresas que somente citam o que há a oferecer ao cliente, formando 

assim a categoria Produtos e serviços. Essa é uma forma de como demonstrar aos ouvintes a 

variedade de ofertas, e de fazê-los sentir-se seguros, sabendo que ao se deslocarem ao 

estabelecimento encontrarão o que procuram. A identidade étnica italiana, no caso a 4ª 

Colônia, reside no interior, sendo que para se deslocarem à cidade ou dependem de carro 

próprio, ou de transporte urbanos, no qual não há horários freqüentes. Para tal, sair de suas 

casa com o intuito de somente passear, olhar lojas, não é um hábito de tal identidade étnica. 

Isso seria desperdício de tempo e gastos em transporte. Por tal razão, saber que se necessitam 

de algo, e aonde encontrar, facilita-se a organização da rotina familiar. 

 

- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa 
gaúcho de qualidade e produtividade. Produtos da marca Bela Dica e 
Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em todos os mercados da 
nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 

 

- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. 
Tradição de 50 anos de Pai para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 
3221 5580, Santa Maria. 

 

- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, 
pulseiras, correntes de ouro e prata, anéis, brincos e alianças de 
todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em geral. Até 
15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua 
do Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
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- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e 
o telefone o 3221 4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra 
utilidades domésticas, faqueiros, talheres, alumínios, lustres, abajur, 
panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, 
tudo você encontra nas Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na 
Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 3221 4916. 

 
 

- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo 
Branco, lá em Faxinal de Soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma 
de motores, serviços de solda, torno, lá você encontra rolamento, 
redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que 
tem um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu 
trator zetra, davibrom e outras marcas antigas que você tem ai e não 
consegue peças aqui nas lojas de ferragem. É a Mecânica Diesel de 
Carlos Schiel. Mais de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. 
Portanto precisando de um bom mecânico, torneiro e peças para seu 
motor, seu trator antigo, você encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, 
lá em Faxinal de Soturno na Rua Presidente Castelo Branco, o telefone 
para maiores informações é o 3263 1217. 

 

 

4.4.2 Categorias nas citações dos patrocínios no início 

 

 Categoria Região da 4ª Colônia: 

 

- Camnpal a cooperativa de Nova Palma. 
A cooperativa de Nova Palma tem os produtos feijão Caldo de Ouro, os 
produtos da marca Bela Dica, que você encontra em todos os mercados 
da nossa região. Todos os mercados, principalmente você, agora no 
próximo Domingo Dia dos Pais, você vai fazer seu churrasquinho, não se 
esqueça de chegar no mercado e pedir a carne da Camnpal, bom 
churrasco, a costela da Camnpal. Boa carne isso nós podemos lhe 
garantir. 
 
- A Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, quarto distrito  de Santa 
Maria. O telefone é o 3227 5018. 
 
- A Mecânica Diesel Carlos Schiel que fica lá em Faxinal de Soturno, 
na Rua Presidente Castelo Branco. E o telefone é o 3263 1217. 
 

Categoria Família de descendentes italianos: 
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- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento 
375 e o telefone o 3221 4916. 

 

- A Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de 
Camobí, Km 09, o telefone é o 3226 2017 

 

- A Mecânica Diesel de Carlos Schiel que fica lá em Faxinal de Soturno, 
na Rua Presidente Castelo Branco. E o telefone é o 3263 1217. 

 

 

Categoria Qualidade: 

 

- Camnpal: A cooperativa de Nova Palma. Produtos da Camnpal que 
você encontra em todos os mercados da nossa região. Produtos da marca 
Feijão Caldo de Ouro e produtos da marca Bela Dica que são da Camnpal 
de Nova Palma. Portanto a você nos mercados, ..., a Camnpal Nova 
Palma também temos de dizer que é medalha de bronze do programa 
Gaúcho de qualidade e produtividade. Produtos de primeiríssima 
qualidade. Tem Farinha de trigo, farinha de milho, cereais, feijão, arroz, 
doces, açúcar mascavo, o leite, e também a boa carne da Camnpal, para 
seu churrasco, seus embutidos, salame, carne para seu churrasco, suas 
festas, procure, experimente a carne da marca Bela Dica da Camnpal, 
garanto que você vai renovar sempre. 
 

 

Categoria Tradição e costumes italianos: 

 

- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O 
melhor da comida Italiana. O telefone da Cantina Pozzobom é o 3227 
5018 

 

 

Categoria Produtos e serviços: 

 
- Camnpal a cooperativa de Nova Palma. 
A cooperativa de Nova Palma tem os produtos feijão Caldo de Ouro, 
os produtos da marca Bela Dica, que você encontra em todos os 
mercados da nossa região. Todos os mercados, principalmente você, 
agora no próximo Domingo Dia dos Pais, você vai fazer seu 
churrasquinho, não se esqueça de chegar no mercado e pedir a carne da 
Camnpal, bom churrasco, a costela da Camnpal. Boa carne isso nós 
podemos lhe garantir. 
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Categoria Família reunida - Uma característica típica da identidade étnica italiana em questão 

é o fato de reunirem a família para as refeições. Como os italianos da região ainda seguem 

essa doutrina, e como, mesmo não morando na 4ª colônia, muitas das famílias de Santa Maria 

são de origem italiana, o fato da reunião familiar nas refeições é marcante. Sabe-se que todas 

as famílias de origem italiana são numerosas, devido ao uso da família no trabalho manual da 

lavoura. Devido a isso, a união se afeiçoou, sendo que atualmente, por mais que o número de 

integrantes familiar tenham diminuído, a união permanece presente. Os anúncios lembram aos 

ouvintes a participarem de momentos de união. 

 

- Camnpal a cooperativa de Nova Palma. 
A cooperativa de Nova Palma tem os produtos feijão Caldo de Ouro, os 
produtos da marca Bela Dica, que você encontra em todos os mercados 
da nossa região. Todos os mercados, principalmente você, agora no 
próximo Domingo Dia dos Pais, você vai fazer seu churrasquinho, 
juntar a família, não se esqueça de chegar no mercado e pedir a carne da 
Camnpal, bom churrasco, a costela da Camnpal. Boa carne isso nós 
podemos lhe garantir. 

 

 

4.4.3 Categorias nas citações dos patrocínios no final 

 

Categoria Região da 4ª Colônia: 

- A Cantina Pozzobom. o melhor da comida Italiana, que fica ali em 
Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. Atendendo nas sexta, sábado 
á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, 
aniversários. O telefone 3227 5018. Veja que nós damos aqui uma 
pequena dica do que você encontra lá para saborear na Cantina 
Pozzobom, Salame, presunto, queijo de porco, queijo colonial, puina, 
fortaia, polenta, sopa de agnolini, risoto, galeto, maionese, salada, 
sobremesa, bebidas nacional e importada. Tudo isso e muito mais é ali na 
Cantina pozzobom, que você pode pegar a esposa, a namorada, enfim, 
com sua família, passar uma sexta-feira, um fim de semana, descançar, 
deixar a cozinha em silêncio e lá degustar a boa comida da Cantina 
Pozzobom ali em Arroio Grande. O telefone é o 3227 5018. 
 

- Camnpal: A cooperativa de Nova Palma, com bons produtos. Primeiro 
lugar se você pertence a região, é agricultor, pode associar-se na 
Camnpal. A Camnpal compra soja, compra milho, compra leite, enfim, 
de tudo. E se você não é sócio pode adquerir bons produtos da Camnpal. 
A Camnpal tem o programa, o bronze, do programa de qualidade e 
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produtividade. Portanto, bons produtos. Produtos da marca Camnpal a 
farinha da marca bela Dica. Marca Bela Dica e do feijão Caldo de Ouro. 
E tudo que é produto da marca Bela Dica, da Camnpal de Nova Palma, 
você encontra em todos os mercados da nossa região. Todo o Estado, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná enfim, todo o Brasil tem os 
produtos da Camnpal, produtos da Bela Dica, Camnpal de Nova Palma. 
Farinha de trigo, farinha de milho, cereais, feijão, arroz, açúcar, doces, a 
boa carne – carne Bela Dica da Camnpal – melhor carne que tem, só 
carneiam novilhos novos, então carne macia, boa, é a carne da Camnpal. 
Enfim, os produtos da Camnpal você e contra em todos os mercados da 
região. A Camnpal é também patrocinadora do nosso programa. 
 

 
- Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Lá em Faxinal de Soturno. Na Rua 
Presidente Castelo Branco o telefone é o 3263 1217. Com reforma de 
motores, serviços de solda, torno, rolamento, retentores, parafusos, peças 
para tratores em geral. Tachos para fazer açúcar. Conserto de todo e 
qualquer maquinário que você agricultor tem ai na sua lavora, pode ser 
até uma máquina de moer milho, engenho de moer cana, conserta. E 
também, na Mecânica Diesel de Carlos Schiel, motores antigos, lá você 
encontra peças de motores antigos como Zetra, Davibron, enfim, motores 
antigos. Se não tem peça ele mesmo faz, é torneiro, consegue. Portanto se 
você tem um motor antigo ali, um motor estacionário, que você não 
consegue peça ai nas revendas, fale com a mecânica Diesel de Carlos 
Schiel, lá em Faxinal de Soturno, na Rua Presidente Castelo Branco e o 
telefone é o 3263 1217. 
 
 

Categoria Qualidade: 
 

- Camnpal (cooperativa de Nova Palma). 
Na cooperativa de Nova Palma se encontra os bons produtos. Você que 
é sócio, claro, tem que comprar e vender, são uma obrigação comprar e 
vender. Obrigação não, é um dever, comprar e vender na sua na nossa 
cooperativa. E quem não é sócio, você que vive aqui na cidade, que 
escuta meu programa, que não tem nada que ver com cooperativa, não 
tem produtos para vender, então pode, como se diz, pode adquirir 
produtos da Campal. A Campal tem a medalha de bronze do programa 
Gaúcho de qualidade e produtividade, então bons produtos. Têm a 
farinha de trigo, a farinha de milho, cereais, feijão, arroz, doces, 
pêssegos, doce de fígado, mariola Bela, açúcar mascavo – tem em pacote 
de um quilo, tem em caixas – arroz de diversas marcas, mas enfim, o 
principal é a marca Bela Dica. O açúcar mascavo Bela Dica, o açúcar 
mascavo Rondom, tem a farinha de trigo além da marca Bela Dica tem a 
farinha de trigo Espiga de Ouro, a farinha comum Moenda, mas enfim, 
diversas marcas mas a principal é a marca Bela Dica. E também, não se 
esqueça, quer fazer um bom churrasco, carne de primeiríssima para 
churrasco da também marca Bela Dica, que você encontra nos mercados 
da nossa região. Todos os mercados têm os produtos da Campal, da 
marca Bela Dica.  
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Categoria Tempo de negócio: 

 

- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. 
Plásticos, tecidos, espumas e serviços. 55 anos trabalhando em 
estofados, por tanto é gente que entende. E ali você encontra não só 
estofados plásticos, serviços também encontra tudo o que você deseja se 
quer forrar uma cadeira, botões para forrar, tachas, colas, grampos, 
tecidos para decorações, cortinas, tapetes, almofadas, fibra de silicone em 
quilo, em mantas, corvim, napa, atoalhados para mesa, enfim, uma 
infinidade de artigos. 

 

 

Categoria Tradição e costumes italianos: 

 

- A Cantina Pozzobom. O melhor da comida Italiana, que fica ali em 
Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. Atendendo nas sexta, sábado á 
noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, 
aniversários. O telefone 3227 5018. Veja que nós damos aqui uma 
pequena dica do que você encontra lá para saborear na Cantina 
Pozzobom, Salame, presunto, queijo de porco, queijo colonial, puina, 
fortaia, polenta, sopa de agnolini, risoto, galeto, maionese, salada, 
sobremesa, bebidas nacional e importada. Tudo isso e muito mais é ali na 
Cantina pozzobom, que você pode pegar a esposa, a namorada, enfim, 
com sua família, passar uma sexta-feira, um fim de semana, descansar, 
deixar a cozinha em silêncio e lá degustar a boa comida da Cantina 
Pozzobom ali em Arroio Grande. O telefone é o 3227 5018. 

 
 
 

Categoria Produtos e serviços: 

- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Fica na Rua do 
Acampamento nº 375, o telefone é o 3221 4915 , aqui em Santa Maria. 
Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, 
espetos, maquinas de moer carne, vasos, floreiros, garrafas térmicas, 
cristais, enfim, tudo no crediário, em 3 ou 4 vezes, com cheque ou 
cartão. Á vista desconto especial. É a Loja Vicmar, de Victor 
Pozzobom que fica na Rua do Acampamento. Chegue ali, você tem 
coisas que, não encontra,..., é difícil encontrar em outras lojas o que tem 
ali nesta loja ali, tem de tudo e mais um pouco. Tem pratos, você 
gosta de uma xícara daquelas de cinqüenta anos atrás, tem. Pratos 
antigos, coisas antigas. E claro também coisas moderna de hoje. Não 
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é museu, tem coisas antigas e coisas modernas. Você passando ai na Rua 
da Acampamento dê uma chegadinha, embora não queira comprar nada, 
dê uma chegadinha na Loja Vicmar de Victor Pozzobom. Fica na Rua do 
Acampamento 375. Dê uma chegadinha, dê uma olhada. E depois, veja o 
que tem e diga a seus amigos, a seus vizinhos, o que tem ali de bom, 
bonito e barato na Loja Vicmar, de Victor Pozzobom.  

 

- Joalheria e óptica Pontelli. Também fica na Rua do Acampamento nº 
235, telefone 3222 0465. Joalheria e óptica Pontelli com óculos de grau, 
sombra, relógios, correntes, pulseiras, anéis, alianças de todos os 
números, bombas para chimarrão, cuias, jóias em geral, enfim. 
Concertos de relógios também. Você pagando á vista tem 15% de 
desconto, e pode também comprar em prestação, em até 5 
prestações. É a Joalheria e óptica Pontelli, que fica na Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 

 

- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Na faixa velha de Camobí, 
Km 09. Madeiras em geral, assoalhos, aberturas, ripas, barrotes 
tanto brutos como aplainados. Os bons preços e o bom atendimento. 
Entrega a madeira na sua construção, é só falar com o seu Antônio de 
Conto, ou pelo telefone 3226 2017.  

 

- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. 
Plásticos, tecidos, espumas e serviços. 55 anos trabalhando em 
estofados, por tanto é gente que entende. E ali você encontra não só 
estofados plásticos, serviços também encontra tudo o que você deseja 
se quer forrar uma cadeira, botões para forrar, tachas, colas, 
grampos, tecidos para decorações, cortinas, tapetes, almofadas, fibra 
de silicone em quilo, em mantas, corvim, napa, atoalhados para 
mesa, enfim, uma infinidade de artigos. 

 

- A Cantina Pozzobom. o melhor da comida Italiana, que fica ali em 
Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. Atendendo nas sexta, sábado á 
noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, 
aniversários. O telefone 3227 5018. Veja que nós damos aqui uma 
pequena dica do que você encontra lá para saborear na Cantina 
Pozzobom, Salame, presunto, queijo de porco, queijo colonial, puina, 
fortaia, polenta, sopa de agnolini, risoto, galeto, maionese, salada, 
sobremesa, bebidas nacional e importada. Tudo isso e muito mais é ali 
na Cantina pozzobom, que você pode pegar a esposa, a namorada, enfim, 
com sua família, passar uma sexta-feira, um fim de semana, descançar, 
deixar a cozinha em silêncio e lá degustar a boa comida da Cantina 
Pozzobom ali em Arroio Grande. O telefone é o 3227 5018. 

 

- Camnpal (cooperativa de Nova Palma). 
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Na cooperativa de Nova Palma você encontra os bons produtos. Você 
que é sócio, claro, tem que comprar e vender, são uma obrigação comprar 
e vender. Obrigação não, é um dever, comprar e vender na sua na nossa 
cooperativa. E quem não é sócio, você que vive aqui na cidade, que 
escuta meu programa, que não tem nada que ver com cooperativa, não 
tem produtos para vender, então pode, como se diz, pode adquirir 
produtos da Campal. A Campal tem a medalha de bronze do programa 
Gaúcho de qualidade e produtividade, então bons produtos. Têm a 
farinha de trigo, a farinha de milho, cereais, feijão, arroz, doces, 
pêssegos, doce de fígado, mariola Bela, açúcar mascavo – tem em 
pacote de um quilo, tem em caixas – arroz de diversas marcas, mas 
enfim, o principal é a marca Bela Dica. O açúcar mascavo Bela Dica, 
o açúcar mascavo Rondom, tem a farinha de trigo além da marca 
Bela Dica tem a farinha de trigo Espiga de Ouro, a farinha comum 
Moenda, mas enfim, diversas marcas mas a principal é a marca Bela 
Dica. E também, não se esqueça, quer fazer um bom churrasco, 
carne de primeiríssima para churrasco da também marca Bela Dica, 
que você encontra nos mercados da nossa região. Todos os mercados têm 
os produtos da Campal, da marca Bela Dica. 

 

-Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Estamos alertando você amigo, 
agricultor, você que tem um trator antigo, um motor antigo, cada vez que 
estraga não encontra peças, então nós dizemos a Mecânica Diesel de 
Carlos Schiel, na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal do 
Soturno, e o telefone é o 3263 1217. Lá você encontra peças para seu 
trator, zetra, davibrom, esses tratores antigos e motor estacionário, 
reforma, deixa seu trator como novo. Reforma de motores, serviços 
de solda, rolamento, retentores, parafusos, porcas, peças para 
tratores em geral. Também você tem um engenho de moer cana que 
está estragado, conserta. Tachos para fazer açúcar, até uma máquina 
de moer milho, debulhar milho, também conserta. Qualquer coisa. É a 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo 
Branco telefone é o 3263 1217. 

 
 
 
Categoria Família reunida: 

 

- A Cantina Pozzobom. O melhor da comida Italiana, que fica ali em 
Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. Atendendo nas sexta, sábado à 
noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, 
aniversários. O telefone 3227 5018. Veja que nós damos aqui uma 
pequena dica do que você encontra lá para saborear na Cantina 
Pozzobom, Salame, presunto, queijo de porco, queijo colonial, puina, 
fortaia, polenta, sopa de agnolini, risoto, galeto, maionese, salada, 
sobremesa, bebidas nacional e importada. Tudo isso e muito mais é ali na 
Cantina pozzobom, que você pode pegar a esposa, a namorada, enfim, 
com sua família, passar uma sexta-feira, um fim de semana, 
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descançar, deixar a cozinha em silêncio e lá degustar a boa comida da 
Cantina Pozzobom ali em Arroio Grande. O telefone é o 3227 5018. 

 

 

5. ANÁLISE 

 

 Conforme a proposta de verificar a ação dos meios de comunicação sobre a cultura, 

pode-se notar a reafirmação cultural que os descendentes de italianos, pertencentes à 

identidade étnica em questão, fazem usando-se das características culturais presentes no 

programa.  

A importância de identificar na emissão, estas características denota a seriedade para 

que a recepção obtenha uma identificação congruente. Já afirma Wolf, subentende-se que o 

receptor tenha de compreender o discurso. Para isso, o emissor deve codificá-lo através de 

conteúdos semânticos capazes de decodificação. (2005, p.109-119). Sendo reconhecimento 

uma forma de interação emissor/receptor, se esclarece um dos princípios básicos da 

publicidade que é a busca pela identificação com o sujeito que consome o discurso. 

 Para tal, os elementos utilizados nas mensagens publicitárias analisadas remetem o 

ouvinte no papel de italiano. As práticas sociais e culturais do cotidiano da identidade étnica, 

puderam ser perfeitamente identificadas, confirmando a hipótese de auto-afirmação cultural 

que os meios de comunicação de massa propõem. Através da mídia o ser social se vê relatado 

e se identifica no papel do outro eu, presente na mensagem. Os meios de comunicação de 

massa se propõem a construir uma realidade virtual midiática no qual o sujeito receptor se vê 

no papel proposto. Segue este o princípio da indústria cultural, no qual espera a alienação da 

recepção.  

 Conforme indicam os Estudos Culturais, e demonstrado em leituras como Escosteguy 

(2001) e Hall (2003), a proposta dos Estudos se dá na análise cultural do ser social e na 

relação deste na construção da cultura, assim como, na influência dos meios de comunicação 

de massa para o embasamento desta cultura. Ou seja, a necessidade de ser percebido através 

das mídias para sentir-se aceito pela sociedade. 

 Percebeu-se, nos anúncios publicitários do programa ‘Nossa Tradição Italiana’ uma 

forte tendência a demonstrar a cultura italiana perante a cidade de Santa Maria. Nota-se, 

efetivamente, essa passagem quando o locutor dirige seu discurso as demais identidade 

étnicas que possivelmente possam estar na audiência do programa. O discurso refere-se a 

expressões como “a você que não é italiano, mas que ouve nosso programa [...]”. 
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Características como a citada somente complementam mais o fato do sujeito descendente de 

italiano se afirmar no seu papel do mesmo, o que reafirma a teoria sobre a influência dos 

meios de comunicação nas massas, já que, politicamente todos os ouvintes, e incluindo o 

locutor, são brasileiros. 

 Por haver alterações sobre os anúncios gravados, transmitidos nos intervalos 

comerciais e os anúncios dos patrocínios, ditos ao vivo pelo locutor ao início e fim do 

programa, essas três etapas - intervalos comerciais, patrocínio início e patrocínio final - serão 

descritas e analisadas separadamente, para assim ocorrer uma melhor compreensão analítica. 

 Na etapa intervalos comerciais, os anúncios não se modificaram durante todo o tempo 

de observação do programa, até porque se tratavam de spot. Após ouvir várias vezes, os 

anúncios puderam-se notar as características da cultura fortemente presentes no discurso, o 

que ocasionou a nomeação das categorias conhecidas no capítulo anterior. Detalhando, mais 

particularmente, as categorias foram possíveis chegar a considerações congruentes para a 

proposta do projeto aqui descrito.  

 

5.1 INTERVALOS COMERCIAIS 

 

 Notou-se que, das sete empresas patrocinadoras do programa, cada uma seguiu uma 

linha característica por todo o tempo de análise – incluindo também os anúncios ditos ao vivo 

que sofreram interferências, mas que mesmo assim mantiveram o fio condutor.  

 Afirma-se, sob um olhar analítico geral, que das seis categorias nomeadas as que mais 

foram preenchidas são as categorias Região da 4ª Colônia, Família de descendência Italiana 

e Produtos e Serviços. Pode-se levar em conta o fato de que essas três categorias possuem as 

características da identidade étnica italiana mais forte que as demais categorias, o que vem a 

comprovar, mais uma vez, que a cultura está fortemente presente no cotidiano do sujeito 

receptor em questão, chegando até este através dos meios de comunicação. 

Dentre essas três, a categoria que mais se atestou foi a de Produtos e Serviços. É 

considerável o fato de que, como explicado na descrição das categorias, o sujeito em questão 

sente-se mais seguro ao saber o que pode vir a encontrar em um estabelecimento, antes 

mesmo de ir ao encontro deste. Como pretende a categoria, cita-se o que o anunciante em 

questão oferece ao sujeito. 

 Com percentual não muito inferior estão duas categorias que se propõem a viés 

diferenciados, mas não completamente oposta, das demais categorias, são os itens Tempo de 

negócio e Qualidade. Percebe-se, que as duas mantém relações muito próximas, já que, 
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instintivamente, o tempo de negócio – ou seja, a experiência no saber fazer – relaciona-se a 

qualidade do serviço. Claro que, levando-se em consideração que qualidade de produto 

diferencia-se de qualidade de serviço, elas passam a não ser mais congruentes. Porém, no 

quesito igualitário, pode-se demonstrar através da empresa que pertence as duas categorias – a 

empresa Camnpal – que enfatiza o tempo de negócio na região e a qualidade alcançada neste 

tempo servindo a comunidade. 

 Já com um número menos representativo, mas nem por isso menos importante, está a 

categoria Tradição Italiana. Enfatizando os costumes da identidade étnica que hoje se tornam 

conhecidos através dos meios de comunicação e, representado pelo restaurante Cantina 

Pozzobom, tratam, especificamente da tradição gastronômica.  

 

5.2 ANÚNCIO DOS PATROCÍNIOS AO VIVO, INÍCIO 

 

 Também com seis categorias descritas, porém ao lugar da categoria Tempo de 

Negócio, que não foi citada nos anúncios ao vivo início, e substitui pela categoria Família 

Reunida, que não havia sido citada nos spot. Esta última retorna aos hábitos da identidade 

étnica, que possuem famílias numerosas e que fazem das refeições reunidas um momento 

glorioso. Por isso, apesar de a categoria ter, nesta etapa, somente uma empresa que se 

adequasse, o comentário justamente se trata do almoço em família.  

 As categorias Região da 4ª Colônia e Família de descendência Italiana mantiveram-se 

com três empresas, sendo as mesmas dos anúncios dos intervalos, concluindo que ao 

comentar ao vivo o locutor baseia-se nos texto do spot. 

As categorias Qualidade e Tradição Italiana diminuem o número de empresas de duas 

para somente uma, assim como a categoria Produtos e Serviços. Explica-se isso pelo fato de 

que, no início as categorias possuem menos empresas em suas relações pelo fator tempo. O 

locutor, ao iniciar o programa deve rapidamente anunciar os patrocínios e já começar o 

programa efetivamente, não podendo dedicar muito tempo a explanação das mesmas. 

 

5.3 ANÚNCIO DOS PATROCÍNIOS AO VIVO, FINAL 

 

 Inversamente ao início, mas com algumas exceções, o locutor dispõe de mais tempo 

para comentar sobre os anunciantes. Sendo todas as categorias utilizadas, a diferença 

encontra-se no número de empresas por categoria, porém aquelas possuem descrições mais 

minuciosas que se relacionam ainda mais a cultura da identidade étnica. 
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 A Categoria Produtos e Serviços se inclui, nesta etapa, em todas as empresas, além de 

se dedicar a falar detalhadamente de cada uma. Já as demais categorias não superam a marca 

de uma ou duas empresas. 

 Por o locutor tratar a forma de apresentação das empresas, nesta etapa do programa, 

como uma dica, uma conversa, o mesmo se deixa levar pelo costume de se prolongar, 

característica da identidade étnica. Desta forma o locutor comenta mais específico sobre cada 

empresa e detalha, culturalmente cada uma, utilizando recursos da identidade étnica para a 

prospecção de ‘clientes’. Trata-se de mais um atributo dos Estudos Culturais, onde a 

característica local deve ser mantida e explorada para a captação da audiência.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Verificando a ação dos meios de comunicação de massa, como propõem os Estudos 

Culturais, pode-se fazer uma análise da auto afirmação da cultura por parte dos italianos, 

utilizando o rádio para tal. Para isso foi preciso identificar no discurso publicitário do 

programa quais elementos da cultura, o mesmo utiliza para que o papel de identificação por 

parte do receptor se faça valer. 

 Assim, foram determinadas as categorias que fizeram parte da análise, extraídas 

conforme o número de características culturais se repetia nas mensagens publicitárias do 

programa. Conforme cada anunciante expunha em seu discurso, elementos culturais, os 

mesmos eram classificados e separados nas categorias que foram base para a análise cultural. 

 Pode-se comprovar que os meios de comunicação de massa, ponderam na 

construção/alteração da cultura e na vida em sociedade, bem como afirmam os Estudos 

Culturais, e que o processo comunicacional esta de acordo com a teoria da comunicação e a 

linearidade da informação, por haver sido completa e clara a transmissão de mensagem, sendo 

que o objetivo dos meios de comunicação de massa, de propagar ideologias culturais, foi de 

fato, concluinte, trazendo melhorias para a comunicação.  
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PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 06/08/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDIS ROSSATO – o bigodinho 
 
I parte. Abertura. 

Muito boa tarde, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa dos Italianos, 
A Nossa Tradição Italiana. Com cantos, provérbios, receitas de chás e coisas dos nossos 
italianos. 
O programa é patrocinado pelas seguintes firmas: 
- Camnpal a cooperativa de Nova Palma. 
A cooperativa de Nova Palma tem os produtos feijão Caldo de Ouro, os produtos da marca 
Bela Dica, que você encontra em todos os mercados da nossa região. Todos os mercados, 
principalmente você, agora no próximo Domingo Dia dos Pais, você vai fazer seu 
churrasquinho, não se esqueça de chegar no mercado e pedir a carne da Camnpal, bom 
churrasco, a costela da Camnpal. Boa carne isso nós podemos lhe garantir. 
 
- A Joalheria e óptica Pontelli, também patrocina nosso programa, fica na Rua do 
Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
  
- A Estofaria São Cristóvão, esta fica na rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- A Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, o telefone 
é o 3226 2017. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916. 
 
- A Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, quarto distrito de Santa Maria. O telefone é o 
3227 5018. 
 
São as firmas que patrocinam esse nosso programa, Nossa Tradição Italiana. 
(o locutor fala do mês de Agosto, das vocações, do dia do Padre). 
 
Musica 
Comentário do Locutor: 
Musica 
 
Intervalo: 
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- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
II Parte: 
Comentário do locutor (frio, festas, comida, vinho, saúde). 
Musica 
Comentário do locutor (fala em dialeto Vêneto). 
Musica 
Comentário do locutor (fala o nome do programa, os aniversariantes da semana, festa dos pais 
em São Marcos, jornal da diocese).  
Musica 
 
 
Intervalo: 
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Igual ao anterior 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor ( Dia dos Pais – origens – fala dos presentes para os pais) 
 
Musica 
Comentário do Locutor (provérbios italianos, historinhas) 
Musica 
Comentário do Locutor (aniversariantes – de novo, festa dos pais de São Marcos, receita de 
chá). 
Musica 
 
Intervalo: 
A mesma 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor (festa de São Marcos, Dia dos pais, história - estorieta) 
Musica 
 
Final, anuncia os patrocinadores.  
- Cantina Pozzobom: 
Família reunida, almoço junto, boa comida. 
 
- Madeireira Minuano: 
Só anuncia o telefone e endereço 
 
- Estofaria São Cristóvão: 
Móveis bom para a casa, tradição. 
 
Musica 
 
Os demais patrocinadores: 
- Joalheria e óptica Pontelli: 
Chimarrão, bomba, cuia. Tradição gaúcha. Símbolo de amizade. 
Música  
Comentário do locutor: (tchau, falou rapidamente, de novo, o nome dos patrocinadores, e 
“tchau e gracias”. 
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1 

 

PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 13/08/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 
  A todos os ouvintes, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o 
programa dos Italianos, A Nossa Tradição Italiana. Com cantos, provérbios, receitas de chás, 
aniversários, ‘historietas’, enfim, um pouquinho de nossas coisas de italianos. 
E hoje também, 13 de Agosto, dia dos Pais, nosso programa é dedicado aos Pais. 
Patrocinam nosso programa as seguintes firmas: 
 
- Camnpal a cooperativa de Nova Palma: 
Produtos da Campal, produtos Bela Dica e Feijão Caldo de Ouro, você encontra em todos os 
mercados da nossa região. O telefone da Campal é o 3266 1314. 
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O melhor da comida 
Italiana. O telefone da Cantina Pozzobom é o 3227 5018. 
 
- Estofaria São Cristóvão, esta fica na Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, o telefone é 
o 3226 2017. 
 
- Joalheria e ótipca Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 4916.  
 
E nós desejando a você amigo, a você ouvinte, que tenha um Domingo de alegria, saúde e 
felicidade. E a todos os Pais, hoje dia dos Pais, aos Pais, seja lá onde estiverem, com suas 
famílias. Hoje dia dos Pais as famílias estarem juntos, enfim, estarem festejando o dia dos 
Pais. Estamos desejando muita saúde, felicidade , aos Pais, muitos anos de vida.  
 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
 
- Locução feminina: 

                                                 
1 Devido a problema na gravação não se tem os anúncios ficais devidamente transcritos, do programa do dia 06 
de Agosto. Porém, foram anotados as características principais que foram ditas. 
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Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
II Parte: 
Comentário do Locutor (dia dos pais, ser pai) 
Música 
Comentário do Locutor (provérbio – falado em Vêneto; historieta)  
Música 
Comentário do locutor (naufrágio de um navio que traziam Italianos, completando 100 anos 
hoje; aniversariantes do dia).  
Música 
 
Intervalo: 
Igual. 
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III Parte: 
Comentário do Locutor (cumprimenta amigos pelo dia dos pais) 
Música 
Comentário do Locutor (abraços a amigos ouvinte; imigrantes; naufrágio – o mesmo). 
Música 
Comentário do Locutor (dia dos pais)  
Música 
 

Intervalo: 
Igual 

IV Parte: 
Comentário do Locutor (dia dos pais) 
Música 
Comentário do Locutor (provérbio; historieta) 
Música 
 
Final, anuncia os patrocinadores: 

- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Fica na Rua do Acampamento nº 375, o telefone 
é o 3221 4915 , aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, 
talheres, alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas 
de moer carne, vasos, floreiros, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo no crediário, em 3 ou 4 
vezes, com cheque ou cartão. Á vista desconto especial. É a Loja Vicmar, de Victor 
Pozzobom que fica na Rua do Acampamento. Chegue ali, você tem coisas que, não 
encontra,..., é difícil encontrar em outras lojas o que tem ali nesta loja ali, tem de tudo e mais 
um pouco. Tem pratos, você gosta de uma xícara daquelas de cinqüenta anos atrás, tem. 
Pratos antigos, coisas antigas. E claro também coisas moderna de hoje. Não é museu, tem 
coisas antigas e coisas modernas. Você passando ai na Rua da Acampamento dê uma 
chegadinha, embora não queira comprar nada, dê uma chegadinha na Loja Vicmar de Victor 
Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375. Dê uma chegadinha, dê uma olhada. E depois, 
veja o que tem e diga a seus amigos, á seus vizinhos, o que tem ali de bom, bonito e barato na 
Loja Vicmar, de Victor Pozzobom. E a Loja Vicmar, de Victor Pozzobom também parabeniza 
todos os pais pela passagem de seu dia. 

- Joalheria e óptica Pontelli. Também fica na Rua do Acampamento nº 235, telefone 3222 
0465. Joalheria e óptica Pontelli com óculos de grau, sombra, relógios, correntes, pulseiras, 
anéis, alianças de todos os números, bombas para chimarrão, cuias, jóias em geral, enfim. 
Concertos de relógios também. Você pagando á vista tem 15% de desconto, e pode também 
comprar em prestação, em até 5 prestações. É a Joalheria e óptica Pontelli, que fica na Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. Também parabenizando os pais pelo dia dos pais. 

- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Na faixa velha de Camobí, Km 09. madeiras em 
geral, assoalhos, aberturas, ripas, barrotes tanto brutos como aplainados. Os bons preços e o 
bom atendimento. Entrega a madeira na sua construção, é só falar com o seu Antônio de 
Conto, ou pelo telefone 3226 2017. Madeireira Minuano, de Conto, parabenizando pelo dia 
dos pais. 

- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. Plásticos, tecidos, 
espumas e serviços. 55 anos trabalhando em estofados, por tanto é gente que entende. E ali 
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você encontra não só estofados plásticos, serviços também encontra tudo o que você deseja se 
quer forrar uma cadeira, botões para forrar, tachas, colas, grampos, tecidos para decorações, 
cortinas, tapetes, almofadas, fibra de silicone em quilo, em mantas, corvim, napa, atoalhados 
para mesa, enfim, uma infinidade de artigos. É a estofaria São Cristóvão também 
parabenizando os pais pela passagem dia. 

Comentário do Locutor (aniversariantes, felicidade aos pais)  
Música 
Comnetário do Locutor (continua os patrocinadores).  
- A Cantina Pozzobom. o melhor da comida Italiana, que fica ali em Arroio Grande, 4º distrito 
de Santa Maria. Atendendo nas sexta, sábado á noite e Domingo e feriados ao meio dia. 
Aceitamos reservas para festas, aniversários. O telefone 3227 5018. Veja que nós damos aqui 
uma pequena dica do que você encontra lá para saborear na Cantina Pozzobom, Salame, 
presunto, queijo de porco, queijo colonial, puina, fortaia, polenta, sopa de agnolini, risoto, 
galeto, maionese, salada, sobremesa, bebidas nacional e importada. Tudo isso e muito mais é 
ali na Cantina pozzobom, que você pode pegar a esposa, a namorada, enfim, com sua família, 
passar uma sexta-feira, um fim de semana, descançar, deixar a cozinha em silêncio e lá 
degustar a boa comida da Cantina Pozzobom ali em Arroio Grande. O telefone é o 3227 5018. 
 
- Camnpal (cooperativa de Nova Palma). 
Na cooperativa de Nova Palma se encontra os bons produtos. Você que é sócio, claro, tem que 
comprar e vender, são uma obrigação comprar e vender. Obrigação não, é um dever, comprar 
e vender na sua na nossa cooperativa. E quem não é sócio, você que vive aqui na cidade, que 
escuta meu programa, que não tem nada que ver com cooperativa, não tem produtos para 
vender, então pode, como se diz, pode adquirir produtos da Campal. A Campal tem a medalha 
de bronze do programa Gaúcho de qualidade e produtividade, então bons produtos. Têm a 
farinha de trigo, a farinha de milho, cereais, feijão, arroz, doces, pêssegos, doce de fígado, 
mariola Bela, açúcar mascavo – tem em pacote de um quilo, tem em caixas – arroz de 
diversas marcas, mas enfim, o principal é a marca Bela Dica. O açúcar mascavo Bela Dica, o 
açúcar mascavo Rondom, tem a farinha de trigo além da marca Bela Dica tem a farinha de 
trigo Espiga de Ouro, a farinha comum Moenda, mas enfim, diversas marcas mas a principal é 
a marca Bela Dica. E também, não se esqueça, quer fazer um bom churrasco, carne de 
primeiríssima para churrasco da também marca Bela Dica, que você encontra nos mercados 
da nossa região. Todos os mercados têm os produtos da Campal, da marca Bela Dica. E a 
Campal, também paraneniza aos pais pela passagem do dia dos pais. 
  
- As tradicionais Lojas Colombo (não será analisado). 
 
Música 
Comentário de Locutor (dia dos pais) 
“...Então nós em nome das firmas que patrocinam nosso programa, a Cantina Pozzobom, da 
Campal (cooperativa de Nova Palma), a Estofaria São Cristóvão, a Loja Vicmar de filho 
Pozzobom, a madeireira Minuano de Antônio de conto, a joalheria e óptica Pontelli, e as 
Lojas colombo felicitando a todos os pais. Nós também desejamos mais uma vez saúde e 
felicidade e o tchau e gracias.” 
 
Música 
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PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
DATA: 20/08/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 
 “A todos os queridos ouvintes, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o 
nosso programa, o programa dos Italianos, e todos aqueles que nos compreendem e, enfim, 
que gostam de nossas músicas. Com histórias, provérbios, receitas de chás, aniversários e um 
pouquinho de nossas coisas de italianos.  
E patrocinam esse nosso programa as seguintes firmas: 
 
- Camnpal (cooperativa de Nova Palma) 
O telefone da Campal é o 3266 1314.  
 
- Joalheria e ótipca Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Estofaria São Cristóvão, Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, o telefone é 
o 3226 2017. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 4916.  
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O telefone da Cantina 
Pozzobom é o 3227 5018. 
 
A você amigo, a você ouvinte, o nosso abraço, que tenha um bom Domingo de alegria, saúde 
e felicidade, é o que a gente deseja. Hoje dia 20 de Agosto, penúltimo Domingo do mês de 
Agosto, hoje é o dia das vocações, o mês de Agosto é o mês das vocações, e hoje é o dia das 
vocações leigas, enfim, um dia especial aqueles que não são padres, mas enfim, aqueles que 
labutam também na nossa religião tanto as freiras como as demais pessoas, enfim, o dia das 
vocações leigas. A todos um o nosso abraço, um bom Domingo e vamos com a primeira 
música...” 
 
Musica 
Comentário do Locutor 
Musica 
Comentário do Locutor (o locutor fala do programa, do dia e hora que é transmitido, e faz um 
comentário interessante): 
“...você está convidado a nos sintonizar todos os domingos. E se você também é ouvinte do 
nosso programa, que gosta, avise seus colegas, principalmente se são italianos. Nossas 
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historietas, nossos provérbios, enfim, nossa música italiana principalmente. Nós não podemos 
deixar que morram nossas tradições, e cada um que faça sua parte pela sua tradição, de sua 
identidade étnica. A gauchada com seus fandangos, seus xotes, enfim, com suas danças. E as 
de origem alemã com seus bailes, seus bailes de ‘cerpes’ e nós, italianos, com a nossa. Nada 
contra ninguém, nós defendemos nossa tradição, nossos costumes, que não morra...” 
Música 
 
Intervalo: 
- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
II Parte: 
Comentário do Locutor (história dos italianos, porque vieram ao Brasil). 
Musica 
Comentário do Locutor (continuação da história dos italianos) 
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Música 
Comentário do Locutor (historieta – em vêneto) 
Música 
Intervalo: 
Igual 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
 
Intervalo: 
Igual 
 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor (historieta) 
Os patrocinadores: 
 
- Camnpal: A cooperativa de Nova Palma, com bons produtos. Primeiro lugar se você 
pertence a região, é agricultor, pode associar-se na Camnpal. A Camnpal compra soja, compra 
milho, compra leite, enfim, de tudo. E se você não é sócio pode adquerir bons produtos da 
Camnpal. A Camnpal tem o programa, o bronze, do programa de qualidade e produtividade. 
Portanto, bons produtos. Produtos da marca Camnpal a farinha da marca bela Dica. Marca 
Bela Dica e do feijão Caldo de Ouro. E tudo que é produto da marca Bela Dica, da Camnpal 
de Nova Palma, você encontra em todos os mercados da nossa região. Todo o Estado, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná enfim, todo o Brasil tem os produtos da Camnpal, 
produtos da Bela Dica, Camnpal de Nova Palma. Farinha de trigo, farinha de milho, cereais, 
feijão, arroz, açúcar, doces, a boa carne – carne Bela Dica da Camnpal – melhor carne que 
tem, só carneiam novilhos novos, então carne macia, boa, é a carne da Camnpal. Enfim, os 
produtos da Camnpal você e contra em todos os mercados. A Camnpal é também 
patrocinadora do nosso programa. 
 
- A Cantina Pozzobom, em Arroio Grande no 4º distrito de Santa Maria. O melhor da comida 
italiana. Atende a sexta e sábados á noite. Domingo e feriados ao meio-dia. Fazemos reservas 
para festas e aniversários. O telefone é o 3227 5018. Você veja que nós damos uma pincelada 
do que você pode comer ali na Cantina Pozzobom. Tem salame, tem presunto, queijo de 
porco, queijo colonial. Tem puina, tem fortaia, tem polenta, sopa de agnoline, risoto, galeto, 
maionese, salada, sobremesa, bebidas nacionais e importadas, tudo isso e muito mais. É alina 
Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande. 
 
- Também patrocina nosso programa a Loja Vicmar de Victor Pozzobom e filhos. Fica na Rua 
do Acampamento 375 e o telefone o 3221 4916. Ali você encontra utilidades domésticas, 
faqueiros, talheres, alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, 
maquinas de moer carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, panelão para 
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risoto, enfim, uma infinidade de bons artigos, bons produtos. É a Loja Vicmar de Victor 
Pozzobom. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa velha de camobí, Km 09. Boas madeiras, 
ripas, barrotes – brutos e aplainados – bom atendimento e lhe entrega na sua casa ou 
construção. É a Madeireira Minuano, de Antônio de Conto Faixa de Camobí Km 09. Fone: 
3226 2017. 
 
- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. Plásticos, tecidos, 
espumas e serviços. 55 anos trabalhando em estofados, portanto tem uma garantia, sabe o que 
está fazendo. E você pode chegar lá e dizer, quero mandar arrumar seu estofado, ou comprar 
os panos. Tem atoalhados para mesa, tem corrim, tem napa, tecido para automóvel, plásticos 
transparentes, lonas de algodão para cadeiras, náilon para cadeiras praia, botões para forrar, 
tachas, colas, grampos, tecidos para decoração, cortinas, tapetes, almofadas, fibra de silicone 
– em quilo em manta- enfim, uma infinidade de artigos que você precisar você procure na 
estofaria São Cristóvão. 
 
 
- Joalheria e óptica Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. Ali você 
encontra óculos de grau e sombra, pulseira, correntes, bomba para chimarrão, até cuia, 
brincos, alianças – de todos os números – descontos especiais para quem paga á vista e pode 
parcelar em até 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli 
 
Música 
 
Comentário do Locutor: 
“A Nossa Tradição italiana aqui na sua, na nossa rádio medianeira de Santa Maria está 
chegando ao fim. Queremos mais uma vez deixar nosso abraço a você amigo, á você ouvinte, 
bom Domingo, saúde, felicidade. No próximo Domingo se Deus quiser estaremos de volta 
com mais um programa. Tchau e ‘grácias’”. 
 
Múscia 
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PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 27/08/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 

A você amigo, a você ouvinte, o nosso boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para 
levar o nosso programa, a nossa tradição Italiana. Com cantos, provérbios, receitas de chás, 
aniversários e um pouquinho de nossas coisas de italianos. 
Patrocinam esse nosso programa as seguintes firmas: 
 
- Camnpal (cooperativa de Nova Palma): 
O telefone da Campal é o 3266 1314. 
 
- Joalheria e ótipca Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Estofaria São Cristóvão, Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, o telefone é 
o 3226 2017. 
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O telefone é o 3227 
5018. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filho. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916.  
 
- A Mecânica Diesel Carlos Schiel que fica lá em Faxinal de Soturno, na Rua Presidente 
Castelo Branco. E o telefone é o 3263 1217. 
 
São as firmas que patrocinam esse nosso programa, a Nossa Tradição Italiana. 
 
E hoje, último Domingo do mês de Agosto, 27 de Agosto de 2006. Hoje, o mês de Agosto, o 
mês vocacionais, dos catequistas, enfim, é o mês das vocações. Tem ai ainda na publicidade, é 
o mês dos pais. Claro de que o mês dos pais, das mães, sempre foi o mês...Mas nós sempre 
desejamos a você amigo a você ouvinte um bom Domingo, de alegrias, saúde e felicidade 
com seus amigos, com sua gente, na sua comunidade. 
 
Musica 
Comentário do Locutor (comenta que em Novembro o programa fará 14 anos). 
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Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
 
Intervalo: 
- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal de 
soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma de motores, serviços de solda, torno, lá você 
encontra rolamento, redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, davibrom e outras 
marcas antigas que você tem ai e não consegue peças aqui nas lojas de ferragem. É a 
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Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto 
precisando de um bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno na Rua Presidente 
Castelo Branco, o telefone para maiores informações é o 3263 1217. 
 
II Parte: 
Comentário do Locutor (fala da viagem dos italianos). 
Musica 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor  
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
 
Os patrocinadores: 
 
- A Cantina Pozzobom, em Arroio Grande no 4º distrito de Santa Maria. O melhor da comida 
italiana. Atende a sexta e sábados á noite. Domingo e feriados ao meio-dia. Fazemos reservas 
para festas e aniversários. O telefone é o 3227 5018. Você veja que nós damos uma pincelada 
do que você pode comer ali na Cantina Pozzobom. Tem salame, tem presunto, queijo de 
porco, queijo colonial. Tem puina, tem fortaia, tem polenta, sopa de agnoline, risoto, galeto, 
maionese, salada, sobremesa, bebidas nacionais e importadas, tudo isso e muito mais. É ali na 
Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande. 
 
- A partir de hoje temos patrocinando nosso programa a Mecânica Diesel de Carlos Schiel.² 
Fica na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal de soturno, e o telefone é o 3263 1217. 
Com reforma de motores, serviços de solda, torno, rolamento, redentores, parafusos, porcas, 
peça para tratores em geral. Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais de cinqüenta anos 
trabalhando em mecânica. Você que tem um trator, um motor antigo lá você encontra peças 
para seu trator zetra, davibrom, esses tratores antigos que você não tem peça, não encontra e 



 56 

lá você encontra peças desses tratores antigos e, também, se não tem peça ele dá um jeito. 
Portanto, se você tem um trator estacionário que precisa e não encontra por ai, não pode 
reformar, não pode arrumar, procure, fale com o Carlos Schiel, na Mecânica Diesel de Carlos 
Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco telefone é o 3263 1217. 
2 
- Camnpal: A cooperativa de Nova Palma. Produtos da Camnpal que você encontra em todos 
os mercados da nossa região. Produtos da marca Feijão Caldo de Ouro e produtos da marca 
Bela Dica que são da Camnpal de Nova Palma. Portanto a você nos mercados, ..., a Camnpal 
Nova Palma também temos de dizer que é medalha de bronze do programa Gaúcho de 
qualidade e produtividade. Produtos de primeiríssima qualidade. Tem Farinha de trigo, 
farinha de milho, cereais, feijão, arroz, doces, açúcar mascavo, o leite, e também a boa carne 
da Camnpal, para se churrasco, seus embutidos, salame, carne para seu churrasco, suas festas, 
procure, experimente a carne da marca Bela Dica da Camnpal, garanto que você vai renovar 
sempre. 
 
- Também patrocina nosso programa a Loja Vicmar de Victor Pozzobom e filhos. Fica na Rua 
do Acampamento 375 e o telefone o 3221 4916. Ali você encontra utilidades domésticas, 
faqueiros, talheres, alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, 
maquinas de moer carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, panelão para 
risoto, enfim, uma infinidade de bons artigos, bons produtos. É a Loja Vicmar de Victor 
Pozzobom. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa velha de camobí, Km 09. Boas madeiras, 
ripas, barrotes – brutos e aplainados – bom atendimento e lhe entrega na sua casa ou 
construção. É a Madeireira Minuano, de Antônio de Conto Faixa de Camobí Km 09. Fone: 
3226 2017. 
 
- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. Plásticos, tecidos, 
espumas e serviços. 55 anos trabalhando em estofados, portanto tem uma garantia, sabe o que 
está fazendo. E você pode chegar lá e dizer, quero mandar arrumar seu estofado, ou comprar 
os panos. Tem atoalhados para mesa, tem corrim, tem napa, tecido para automóvel, plásticos 
transparentes, lonas de algodão para cadeiras, náilon para cadeiras praia, botões para forrar, 
tachas, colas, grampos, tecidos para decoração, cortinas, tapetes, almofadas, fibra de silicone 
– em quilo em manta- enfim, uma infinidade de artigos que você precisar você procure na 
estofaria São Cristóvão. 
 
 
- Joalheria e óptica Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. Ali você 
encontra óculos de grau e sombra, pulseira, correntes, bomba para chimarrão, até cuia, 
brincos, alianças – de todos os números – descontos especiais para quem paga á vista e pode 
parcelar em até 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli 
 
Música 
Comentário do Locutor (tchau e “gracias”) 
Música 
 
 
 

                                                 
2 A empresa Mecânica Diesel começa a patrocinar o programa a partir desta data. 
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PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 03/09/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 

A todos queridos ouvintes, o meu abraço, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui 
para apresentar o programa dos italianos, a Nossa Tradição Italiana, com cantos, provérbios, 
receitas de chás, aniversários, enfim um pouquinho da nossa história dos nossos imigrantes, 
coisas dos nossos italianos. 
Patrocinam esse nosso programa as seguintes firmas: 
 
- Camnpal (cooperativa de Nova Palma): 
Produtos da Camnpal você encontra em todos os mercados da nossa região. Feijão Caldo de 
Ouro e produtos da marca Bela Dica que são da Camnpal de Nova Palma. 
 
- Joalheria e ótipca Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Estofaria São Cristóvão, Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, ali pertinho 
do matinho dos eucaliptos, e o telefone é o 3226 2017. 
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O bom da comida 
Italiana. O telefone é o 3227 5018. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filho. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916.  
 
- A Mecânica Diesel Carlos Schiel que fica lá, na Rua Presidente Castelo Branco, lá em 
Faxinal de Soturno E o telefone é o 3263 1217. 
 
São as firmas patrocinadoras do nosso programa, a Nossa Tradição Italiana. 
E hoje é o primeiro Domingo do mês de Setembro, já iniciamos o mês de Setembro, hoje, 03 
de Setembro. No mês de Agosto tem os que falam que é o mês do desgosto, mas o mês de 
Agosto pode ser o mês do gosto também, porque só porque da rima é que ‘meta’ o desgosto. 
Mas pra mim, pra nossa região, não tem,..., não tem desgosto, mas tem mais gosto que 
desgosto. Portanto, não vamos acreditar em lorotas, isso não resolve nada e não leva a nada. E 
nós, portanto, passamos no mês de Agosto, mês que não volta mais, vai ficar na recordação e 
nós estamos entrando no mês de setembro, mês das flores, mês da primavera. Setembro, 
também, temos a semana da pátria, o mês do gaúcho, enfim, um mês diferente com suas 
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programações. Mas vamos lá, desejo a você amigo, a você ouvinte, que tenha um bom 
Domingo, de saúde, felicidades. E vamos de música. 
 
 
Musica 
Comentário do Locutor (fala da semana da pátria, da corrupção). 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal de 
soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma de motores, serviços de solda, torno, lá você 
encontra rolamento, redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, davibrom e outras 
marcas antigas que você tem ai e não consegue peças aqui nas lojas de ferragem. É a 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto 
precisando de um bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno na Rua Presidente 
Castelo Branco, o telefone para maiores informações é o 3263 1217. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
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podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
II Parte: 
Comentário do Locutor (fala do tempo, da ‘loucura’). 
Musica 
Comentário do Locutor (tempo, de novo). 
Música 
Comentário do Locutor  
Música  
 
Intervalo: 
Igual 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor (aniversariantes) 
Música 
Comentário do Locutor (receita de chá) 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
 
seu programa, nosso programa, Nossa Tradição Italiana, patrocinado pela: 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Seu Antônio de Conto 
também entrega a madeira em sua construção, na sua propriedade, aonde você deseja. E o 
telefone: 3226 2017. 
 
- Estofaria São Cristóvão, Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. A Estofaria São 
Cristóvão, mais de 50 anos, de pai para filho. Portanto lá, você chegando lá, está chegando em 
quem entende em estofado. Além de seu estofado, se está rasgado, de mudar o estofado, botar 
um outro pano, um outro couro, qualquer coisa como você queira, e também se quer comprar 
o que precisa para conserto de seu estofado, cadeiras lá tem de tudo, na Estofaria São 
Cristóvão. 
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-Joalheria e ótipca Pontelli. Também você encontra óculos de sombra, relógios, anéis, aliança 
de todos os números, bombas para chimarrão com bocal de ouro, jóias em geral.    15 % de 
desconto pagando a vista, 5 prestações. É a Joalheria e ótipca Pontelli que está na Rua do 
Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- A Mecânica Diesel Carlos Schiel. Estamos alertando a você amigo agricultor, você que tem 
um motor antigo, um trator antigo, cada vez que estraga não encontra peça, tem isso e mais 
aquilo, então nós dissemos, a Mecânica Diesel Carlos Schiel, na Rua Presidente Castelo 
Branco, lá em Faxinal do Soturno. E o telefone é o 3263 1217. Lá você encontra peças para 
seu trator zetra, davibrom, enfim esses tratores antigos e motores estacionários, reforma deixa 
seu trator, seu motor como novo. Reforma de motores, solda, torno, rolamentos, retentores, 
parafusos, porcas, peças para tratores em geral. Também, se você tem um engenho de more 
cana que está estragado, conserta. Tachos para fazer açúcar. Até máquinas, se tem uma 
máquina de moer milho, debulhar milho, também conserta. Qualquer coisa é a Mecânica 
Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal do Soturno, na Rua Presidente Castelo Branco, e o 
telefone é o 3263 1217.  
 
- Camnpal, a cooperativa de Nova Palma. Produtos da Camnpal você encontra em todos os 
mercados da nossa região. No Rio Grande do sul, Brasil, até lá para o Norte a Camnpal é uma 
firma conceituada com bons produtos. Feijão Caldo de Ouro e produtos da marca Bela Dica 
que é da Camnpal de Nova Palma. A Camnpal de Nova Palma tem diversos produtos, como 
dizemos, têm a farinha de trigo a farinha de milho, cereais, feijão, arroz, doces, açúcar 
mascavo, leite, enlatados, e o que é importante para estas festa, como a agora a do gaúcho, é a 
boa carne. Chega ai no mercado e peça a carne Camnpal para churrasco, um churrasquinho da 
boa carne Camnpal, para ver que bom churrasco bom que você compra uma vez e garante que 
repete de novo. Compra um a vez e continua sendo freguês, como diz o ditado. Então é a 
Camnpal também patrocinando o nosso programa.  
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas 
sexta, sábado á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, 
aniversários. O telefone é o 3227 5018. 
 
- Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom.Também aqui em Santa Maria, na Rua do Acampamento 
375 e o telefone o 3221 4916. Utilidades domésticas, faqueiros, talheres, alumínios, lustres, 
abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer carne, vasos, 
panelão para risoto, panela de polenta, enfim, coisas antigas e coisas novas, tudo você 
encontra na loja Vicmar. Ao passar na rua do Acampamento 375 dê um chegadinha para ver 
quanta coisa boa, bons preços e o bom atendimento do seu Victor Pozzobom e filhos. 
 
 
Música 
 
Esse é o nosso programa dos italianos que está chegando ao fim, mas antes de finalizarmos o 
programa é bom dar mais uma dica que são os patrocinadores do nosso programa: 
 
-Joalheria e ótipca Pontelli, a Camnpal, a cooperativa de Nova Palma, Estofaria São 
Cristóvão, Madeireira Minuano, Cantina Pozzobom, Lojas Vicmar de Victor Pozzobom e a  
Mecânica Diesel Carlos Skill, lá em Faxinal de Soturno. O telefone é o 3263 1217. 
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A você amigo, a você ouvinte, que esteve em sintonia com a sua, com a nossa rádio são 
Roque, nosso abraço, mais uma vez desejamos um bom Domingo, saúde, felicidade. Tchau e 
‘gracias’ do bigodinho. 
 
Música. 
 
 
 

PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 10/09/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 

A você querido ouvinte o meu abraço e muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui 
para apresentar o programa dos italianos, a Nossa Tradição Italiana, com cantos, histórias, 
provérbios, receitas de chás, enfim, um pouquinho de nossas coisas de italiano. Patrocinam 
esse nosso programa as seguintes firmar: 
 
- A Mecânica Diesel de Carlos Schiel que fica lá em Faxinal de Soturno, na Rua Presidente 
Castelo Branco. E o telefone é o 3263 1217. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filho. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916.  
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O telefone é o 3227 
5018. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, o telefone é 
o 3226 2017. 
 
- Estofaria São Cristóvão, Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Joalheria e ótipca Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Camnpal, a cooperativa de Nova Palma, O telefone da Campal é o 3266 1314. 
 
São as firmas que patrocinam esse nosso programa, a Nossa Tradição Italiana. 
E hoje, o segundo Domingo do mês de setembro, dia 10 de Setembro, o ano é 2006. Então 
vamos iniciando, mas antes da primeira música eu quero desejar a você querido ouvinte a suas 
famílias que tenham um bom Domingo de alegria, que tudo corra as mil maravilhas. Se 
divirta, que passe um dia de contentamento com seus colegas, enfim, aonde você for, é o que 
a gente deseja. 
 
Musica 
Comentário do Locutor (comenta que em Novembro o programa fará 14 anos). 
Música 
Comentário do Locutor 



 62 

Música 
 
Intervalo: 
 
- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal de 
soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma de motores, serviços de solda, torno, lá você 
encontra rolamento, redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, Davibrom e outras 
marcas antigas que você tem ai e não consegue peças aqui nas lojas de ferragem. É a 
Mecânica Diesel de Carlos Skill. Mais de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto 
precisando de um bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
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encontra na Mecânica Diesel Carlos Skill, lá em Faxinal de Soturno na Rua Presidente 
Castelo Branco, o telefone para maiores informações é o 3263 1217. 
 
 
II Parte: 
Comentário do Locutor  
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor  
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
 
Os patrocinadores: 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. O seu Antônio de Conto 
também entrega a madeira na sua construção, na sua propriedade, aonde você deseja. E o 
telefone é o 3226 2017. 
 
- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. Estofaria São 
Cristóvão, mais de 50 anos, de pai para filho. Você chagando lá está chegando em quem 
entende em estofados. Além de seu estofado, se está rasgado, mudar, botar outro pano, outro 
couro, qualquer coisa, como você queira, e também se quer comprar o que precisa para o 
conserto de seu estofado, cadeira, lá tem de tudo, na Estofaria São Cristóvão. 
 
-Joalheria e óptica Pontelli. Lá você encontra óculos de grau e sombra, relógios, alianças de 
todos os números, bombas para o chimarrão, bombas com bocal de ouro, jóias em geral. Até 
15% de desconto pagando á vista ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
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-Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Estamos alertando você amigo, agricultor, você que tem 
um trator antigo, um motor antigo, cada vez que estraga não encontra peças, então nós 
dizemos a Mecânica Diesel de Carlos Schiel, na Rua Presidente Castelo Branco, lá em 
Faxinal do Soturno, e o telefone é o 3263 1217. Lá você encontra peças para seu trator, zetra, 
davibrom, esses tratores antigos e motor estacionário, reforma, deixa seu trator como novo. 
Reforma de motores, serviços de solda, rolamento, retentores, parafusos, porcas, peças para 
tratores em geral. Também você tem um engenho de moer cana que está estragado, conserta. 
Tachos para fazer açúcar, até uma máquina de moer milho, debulhar milho, também conserta. 
Qualquer coisa. É a Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco 
telefone é o 3263 1217. 
 
- Camnpal: A cooperativa de Nova Palma. Produtos da Camnpal que você encontra em todos 
os mercados da nossa região. . No Rio Grande do sul, Brasil, até lá para o Norte a Camnpal é 
uma firma conceituada com bons produtos. Feijão Caldo de Ouro e produtos da marca Bela 
Dica que é da Camnpal de Nova Palma. A Camnpal de Nova Palma tem diversos produtos, 
como dizemos, têm a farinha de trigo a farinha de milho, cereais, feijão, arroz, doces, açúcar 
mascavo, leite, enlatados, e o que é importante para estas festa, como a agora a do gaúcho, é a 
boa carne. Chega ai no mercado e pesa a carne Camnpal para churrasco, um churrasquinho da 
boa carne Camnpal, para ver que bom churrasco bom que você compra uma vez e garante que 
repete de novo. Compra um a vez e continua sendo freguês, como diz o ditado. Então é a 
Camnpal também patrocinando o nosso programa.  
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria, o melhor da comida 
Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos 
reservas para festas, aniversários. O telefone é o 3227 5018. 
 
- Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom.Também aqui em Santa Maria, na Rua do Acampamento 
375 e o telefone o 3221 4916. Utilidades domésticas, faqueiros, talheres, alumínios, lustres, 
abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer carne, vasos, 
panelão para risoto, panela de polenta, enfim, coisas antigas e coisas novas, tudo você 
encontra na loja Vicmar. Ao passar na rua do Acampamento 375 dê um chegadinha para ver 
quanta coisa boa, bons preços e o bom atendimento do seu Victor Pozzobom e filhos. 
 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
- Joalheria e ótipca Pontelli, a Camnpal, a cooperativa de Nova Palma, Estofaria São 
Cristóvão, Madeireira Minuano, Cantina Pozzobom, Lojas Vicmar de Victor Pozzobom e a 
Mecânica Diesel Carlos Skill, lá em Faxinal de Soturno. O telefone é o 3263 1217. 
 
 A você amigo, a você ouvinte, um bom Domingo, saúde e felicidade. Tchau e gracias do 
bigodinho. 
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PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 17/09/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 

A todos queridos ouvintes meu abraço, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui 
para apresentar o programa dos italianos, a ‘Nossa Tradição Italiana’, com cantos, provérbios, 
histórias, um pouquinho das nossas coisas de italiano. 
Patrocinam esse nosso programa as seguintes firmas: 
- Camnpal: a cooperativa de Nova Palma. Produtos da camnpal você encontra em todos os 
mercados da nossa região. Feijão caldo de ouro, e produtos da marca Bela Dica.  
 
- Joalheria e óptica Pontelli - Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Estofaria São Cristóvão - Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, no matinho dos 
eucaliptos, Km 09, o telefone é o 3226 2017. 
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O telefone é o 3227 
5018. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filho. Na rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916.  
 
- A Mecânica Diesel Carlos Schiel que fica na Rua Presidente Castelo Branco lá em Faxinal 
de Soturno. E o telefone é o 3263 1217. 
 
São as firmas que patrocinam esse nosso programa, a ‘Nossa Tradição Italiana’. 
E nós estamos na semana farroupilha. A toda a gauchada, gaúcho também sou, mas de origem 
italiana, mas enfim, a gauchada que gostam da nossa tradição, do chimarrão, do churrasco, do 
bom fandango, enfim, das nossas boas coisas, nós parabenizamos. O amor ao Rio Grande não 
pode terminar. Parabéns a todos os tradicionalistas, e eu me incluo também. 
 
Musica 
Comentário do Locutor (semana farroupilha). 
Música 
Comentário do Locutor 
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Música 
 
Intervalo: 
 
- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal de 
soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma de motores, serviços de solda, torno, lá você 
encontra rolamento, redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, Davibrom e outras 
marcas antigas que você tem ai e não consegue peças aqui nas lojas de ferragem. É a 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto 
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precisando de um bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno na Rua Presidente 
Castelo Branco, o telefone para maiores informações é o 3263 1217. 
 
 
II Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor  
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
 
Os patrocinadores: 
- Camnpal – Cooperativa de Nova Palma. A Camnpal, você encontra, bons produtos da 
Camnpal em todos os mercados da nossa região. O Feijão caldo de ouro e produtos Bela Dica, 
da Camnpal de Nova Palma. Ainda tem farinha de trigo a farinha de milho, cereais, feijão, 
arroz, doces, açúcar mascavo, leite e também o frigorífico Camnpal onde encontra carne para 
churrasco. A Camnpal tem a medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade, portanto produtos limpos, higiênicos. Carne para churrasco, apresuntado, 
mortadela, queijo suíno, salsichão, salame, tudo isso e muito mais você encontra na marca 
Bela Dica. E o Feijão caldo de ouro da Camnpal de Nova Palma. 
 
- Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Lá em Faxinal de Soturno. Na Rua Presidente Castelo 
Branco o telefone é o 3263 1217. Com reforma de motores, serviços de solda, torno, 
rolamento, retentores, parafusos, peças para tratores em geral. Tachos para fazer açúcar. 
Conserto de todo e qualquer maquinário que você agricultor tem ai na sua lavora, pode ser até 
uma máquina de moer milho, engenho de moer cana, conserta. E também, na Mecânica Diesel 
de Carlos Schiel, motores antigos, lá você encontra peças de motores antigos como Zetra, 
Davibron, enfim, motores antigos. Se não tem peça ele mesmo faz, é torneiro, consegue. 
Portanto se você tem um motor antigo ali, um motor estacionário, que você não consegue 
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peça ai nas revendas, fale com a mecânica Diesel de Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno, 
na Rua Presidente Castelo Branco e o telefone é o 3263 1217. 
 
- Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. Plásticos, tecidos, 
espumas e serviços. Ali você encontra o que você quer comprar para você fazer o trabalho em 
cãs, tem as espumas, atoalhados para mesa, tem corvin, tem napa, tem tecido para 
automóveis, plásticos transparente, lonas de algodão para cadeiras, náilon para cadeiras de 
praia, botão para forrar, tachas, colas, grampos, tecidos para decoração, cortinas, tapetes, 
almofadas, tem silicone em quilo, em manta. É ali a Estofaria São Cristóvão. 
- Joalheria e óptica Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
Óculos de grau e sombra, relógios, anéis, brincos, enfim, bombas para o chimarrão, jóias em 
geral. Até 15% de desconto pagando á vista ou em 5 prestações. 
 
Música 
 
- Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Também aqui em Santa Maria, na Rua do 
Acampamento 375 e o telefone o 3221 4916. Utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros panelão para risoto, panela de polenta, enfim, coisas antigas e coisas 
novas, tudo você encontra na loja Vicmar. Pratos, daqueles antigos, caso você queira mudar 
sua mesa, com pratos e talheres antigos tem ali na loja do Pozzobom. Dê uma chegadinha ali 
para ver quanta coisa boa e bonita que tem, e também a bons preços. 
 
 - Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes. O melhor preço, bom atendimento. E lhe 
entregando as compras na sua construção. Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa 
de camobí, Km 09, no matinho dos eucaliptos. E o telefone é o 3226 2017. 
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria, o melhor da comida 
Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos 
reservas para festas, aniversários. O telefone é o 3227 5018. Veja só, nós damos aqui uma 
dica do que você pode encontrar lá para comida, é só você telefonar e avisar que você vai 
jantar lá porque tem salame, tem presunto, queijo de porco, queijo colonial, puina, fortaia, 
polenta, sopa de agnoline, risoto, galeto, maionese, salada, sobremesa, bebidas nacionais e 
importadas. É só você dizer ‘eu vou jantar lá com minha caravanha, minha família, eu quero 
um queijo de porco, quero queijo colonial, quero presunto, polenta, uma boa fortaia, ou senão 
uma sopa de agnoline’, é só fazer a encomenda. Chegue lá, sente á mesa, enfim, e também a 
boa bebida, vinhos nacionais, importados. E claro, se quer cerveja a escolha da marca que 
você desejar. É a Cantina Pozzobon ali em Arroio Grande. 4º distrito de Santa Maria. Tel 
3227 5018. 
 
Música 
 
- Camnpal – cooperativa de nova Palma; a Joalheria e óptica Pontelli que fica na rua do 
Acampamento, em Santa Maria; a Estofaria São Cristóvão. Rua Olavo Bilac; Madeireira 
Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09; Cantina Pozzobom, ali em Arroio 
Grande, 4º distrito de Santa Maria; Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos na Rua do 
Acampamento 375; Diesel de Carlos Schiel. Lá em Faxinal de Soturno. Na Rua Presidente 
Castelo Branco. 
São as firmas que patrocinam nosso programa. 
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A você ouvinte, a você amigo o nosso abraço. Um bom Domingo, saúde e felicidade. 
Próximo Domingo estaremos de volta com mais um programa. Tchau e ‘grácia’. 
 
Música.  
 

 
 
 
PROGRAMA NOSSA TRADIÇÃO ITALIANA 
 
DATA: 24/09/2006 
INÍCIO: 12:30 
FINAL: 14:00 
LOCUTOR: DIOMEDES ROSSATO – o bigodinho. 
 
I parte. Abertura. 

A todos queridos ouvintes meu abraço, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui 
para apresentar o programa dos italianos, a ‘Nossa Tradição Italiana’, com cantos, provérbios, 
receitas de chás, aniversários, enfim um pouquinho das nossas coisas de italiano. 
Patrocinam esse nosso programa as seguintes firmas: 
- Camnpal: a cooperativa de Nova Palma. O telefone da Camnpal é 3266 1314. 
 
- Joalheria e óptica Pontelli – Fica na Rua do Acampamento nº 235, o telefone é o 3222 0465. 
 
- Estofaria São Cristóvão – Esta fica na Rua Olavo Bilac, 705, o telefone é 3221 5580. 
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto, na Faixa velha de Camobí, Km 09, o telefone é 
o 3226 2017. 
 
- Cantina Pozzobom, ali em Arroio Grande, 4º Distrito de Santa Maria. O telefone é o 3227 
5018. 
 
- Loja Vicmar, de Victor Pozzobom e filho. Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916.  
 
- A Mecânica Diesel Carlos Schiel que fica na Rua Presidente Castelo Branco lá em Faxinal 
de Soturno. E o telefone é o 3263 1217. 
 
São as firmas que patrocinam esse nosso programa, a ‘Nossa Tradição Italiana’. 
E hoje, último Domingo do mês de Setembro. Para você ver como o tempo passa ‘ligerito’. E, 
já no próximo Domingo, dia 1º de Outubro, é dia de votação. Portanto esteja alerta ai, procure 
sua ‘papelama’. 
E nós desejamos a você amigo, você ouvinte que tenha um bom Domingo, com seus 
familiares, com sua gente, enfim, aonde você se encontra, no seu rancho, como diz o gaúcho, 
um Domingo de felicidade. Vamos com música. 
 
Musica 
Comentário do Locutor  
Música 
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Comentário do Locutor 
Música 
 
 
Intervalo: 
 
- Locução feminina: 
Camnpal, 40 anos de cooperativismo. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e 
produtividade. Produtos da marca Bela Dica e Feijão de Caldo de Ouro, que você encontra em 
todos os mercados da nossa região. Campal, 40 anos, Nova Palma, telefone 3266 1314. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado á noite e 
Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. E as reservas 
podem ser pelo telefone 3227 5018. Cantina Pozzobom, o melhor da comida Italiana. Que fica 
ai em Arroio Grande, 4º distrito de Santa Maria. 
 
- Jingle 
Lojas Colombo. (não será analisado) 
 
- Locução feminina: 
Estofaria São Cristóvão. Plásticos, tecidos, espumas e serviços. Tradição de 50 anos de Pai 
para Filhos. Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580, Santa Maria. 
 
- Locução feminina: 
Joalheria e óptica Pontelli. Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e 
prata, anéis, brincos e alianças de todos os números. Bombas para o chimarrão e jóias em 
geral. Até 15% de desconto ou em 5 prestações. Joalheria e óptica Pontelli. Rua do 
Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916, aqui em Santa Maria. Ali você encontra utilidades domésticas, faqueiros, talheres, 
alumínios, lustres, abajur, panelas inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer 
carne, vasos, floreiros, garrafões, garrafas térmicas, cristais, enfim, tudo você encontra nas 
Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Na Rua do Acampamento, 375 e o telefone é o 
3221 4916. 
 
- Locução feminina: 
Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes brutos e aplainados. Os melhores preços e o bom 
atendimento do proprietário, seu Antônio. Faixa de Camobí Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. Fone: 3226 2017. 
 
- Locução masculina (o locutor do programa): 
Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Fica na Rua Presidente Castelo Branco, lá em Faxinal de 
soturno, e o telefone é o 3263 1217. Reforma de motores, serviços de solda, torno, lá você 
encontra rolamento, redentores, parafusos, porcas, peça para tratores em geral. Você que tem 
um trator, um motor antigo lá você encontra peças para seu trator zetra, Davibrom e outras 
marcas antigas que você tem ai e não consegue peças aqui nas lojas de ferragem. É a 
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Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Mais de cinqüenta anos trabalhando em mecânica. Portanto 
precisando de um bom mecânico, torneiro e peças para seu motor, seu trator antigo, você 
encontra na Mecânica Diesel Carlos Schiel, lá em Faxinal de Soturno na Rua Presidente 
Castelo Branco, o telefone para maiores informações é o 3263 1217. 
 
 
II Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor  
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
III Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
 
Intervalo: 
Igual 
 
IV Parte: 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
Música 
Comentário do Locutor 
 
Os patrocinadores: 
- Lojas Vicmar, de Victor Pozzobom e filhos. Fica na Rua do Acampamento 375 e o telefone 
o 3221 4916. Utilidades domésticas, faqueiros, talheres, alumínios, lustres, abajur, panelas 
inox, plásticos, copos, pratos, espetos, maquinas de moer carne, vasos, floreiros, garrafas 
térmicas, cristais, panelão, panela de polenta daquelas de bronze, de ferro que sai a polenta 
boa, também panelão de alumínio para risoto, enfim você encontra muitas coisas boas ali na 
loja Vicmar de Victor Pozzobon e filhos. Na Rua do Acampamento 375 e o telefone o 3221 
4916. Tudo você pode comprar no crediário em 3 ou 4 vezes, no cheque ou cartão. Á vista 
desconto especial. 
 
- Cantina Pozzobom, Se você quer comer boa comida, enfim, passar um Domingo, um 
Sábado, um dia de feriado diferente nós indicamos a Cantina Pozzobom, ali em Arroio 
Grande, 4º distrito de Santa Maria, o melhor da comida Italiana. Atendendo nas sexta, sábado 
á noite e Domingo e feriados ao meio dia. Aceitamos reservas para festas, aniversários. O 
telefone é o 3227 5018. E nós damos aqui uma dica do que você programar, telefonar e já 
agendar sua janta, seu almoço. Tem salame, tem presunto, queijo de porco, queijo colonial, 
puina, fortaia, polenta, sopa de agnoline, risoto, galeto, maionese, salada, sobremesa, bebidas 
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nacionais e importadas. Tudo isso, [é só você agendar ali. Eu quero comer uma polenta, quero 
um galeto, quero que tenha maionese, uma salada, uma sopa de agnoline, pode agendar que a 
Cantina Pozzobon está ai para lhe atender.  
 
- Madeireira Minuano, de Antônio de Conto. Faixa de camobí, Km 09. Madeiras em geral, 
assoalhos, aberturas, moirões, ripas, barrotes – brutos e aplainados. Bom atendimento e 
entrega a ‘madeirama’ na sua construção. Faixa de camobí, Km 09, no matinho dos 
eucaliptos. E o telefone é o 3226 2017. 
 
Música 
 
- Joalheria e óptica Pontelli. Rua do Acampamento nº 235, telefone 3222 0465. 
Óculos de grau e sombra, relógios, pulseiras, correntes de ouro e prata, anéis, brincos, enfim, 
bombas para o chimarrão, jóias em geral. Até 15% de desconto pagando á vista ou em 5 
prestações. Joalheria e óptica Pontelli 
 
- Estofaria São Cristóvão. Conserto de estofados, enfim, se você tem um estofado que está 
rasgado, ou o assento do seu carro, Estofaria São Cristóvão conserta. Plásticos, tecidos, 
espumas e serviços. Mais de 50 anos trabalhando em estofados. A Estofaria São Cristóvão 
fica na Rua Olavo Bilac nº 705, telefone 3221 5580. 
 
- Mecânica Diesel de Carlos Schiel. Lá em Faxinal de Soturno. Na Rua Presidente Castelo 
Branco. Com reforma de motores, serviços de solda, torno, rolamento, retentores, parafusos, 
peças para tratores de todas as marcas. Enfim, se você tem um trator antigo que não encontra 
peças ai na revenda, agora tudo coisas modernas, mais novas, mais atuais, lá você encontra, 
na Mecânica Diesel de Carlos Schiel peças para seu trator Zetra, Davibron, enfim, motor 
estacionário na Mecânica Diesel de Carlos Schiel lá em Faxinal de Soturno. E nós vamos 
repetir o telefone é o 3263 1217. 
 
- Também patrocina o programa a Camnpal – Cooperativa de Nova Palma. Camnpal, uma das 
boas cooperativas. Medalha de bronze do programa gaúcho de qualidade e produtividade. 
Produtos da Camnpal você encontra em todos os mercados da nossa região. Produtos Bela 
Dica e Feijão Caldo de Ouro. 
 
Música 
Comentário do locutor 
 
Nossa Tradição Italiana na Rádio Medianeira de Santa Maria. Patrocinada pela Camnpal; 
Joalheria e óptica Pontelli; Estofaria São Cristóvão; Madeireira Minuano; Lojas Colombo; 
Cantina Pozzobom; Lojas Vicmar de Victor Pozzobon e Mecânica Diesel de Carlos Schiel. 
 
Chegamos ao fim de nosso programa e queremos deixar a você nosso abraço e nosso convite. 
Próximo Domingo estaremos de volta com nosso programa. Tchau e ‘gracias’ do Bigodinho. 
 
Música 
 

 


