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Profissões que a tecnologia 
não foi capaz de apagar
Assistência técnica de rádios e equipamentos 
antigos, videolocadoras e laboratórios de 
fotografia foram alguns dos lugares que se 
reinventaram para seguir no mercado 

JOGO
A diretoria da Sociedade 
Mista Unidas do Centro 
Ecumênico de Linha Sítio 
avisa seus sócios que ha-
verá jogo no sábado, dia 
3, com início às 13h30min.

JOGO DE BOLÃO
A Diretoria da Sociedade 
Mista Sempre Avante, 
de Linha Dona Josefa, 
convida seus sócios para 
o jogo de bolão, no sá-
bado, dia 3, na Sede Co-
munitária 7 de Junho, às 
13h30min.

SOCIEDADES
As Sociedades Mista Uni-
dos e a Victória avisam 
que domingo, dia 4, irão 
para a festa em Linha An-
dréas. Saída do ônibus às 
12h30min de Entre Rios, 
passando nos lugares de 
costume. 

LOCOMOTIVA
Agende-se. Dia 14 de se-
tembro tem o tradicional  
Baile dos Viajantes no 
Locomotiva. 

Aos 88 anos, seu Décio ainda conserta equipamentos

Número de videolocadoras caiu expressivamente

Fotógrafa diz que pessoas ainda costumam revelar fotos
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Com o passar dos anos, 
diversas profissões 
passaram por modi-

ficações e precisaram buscar 
outros meios para permanecer 
no mercado. Algumas, até 
mesmo, deixaram de existir 
devido à implementação da 
tecnologia e outros avanços. 
No entanto, há aquelas que 
existem há anos e “sobrevi-
vem” ainda hoje, mas que 
precisaram se reinventar. 

Décio Lau, 88 anos, mais 
conhecido como Seu Lau, 
conserta rádios 
antigos e alguns 
outros equipa-
mentos eletrôni-
cos desde 1949. 
Porém, foi em 
1955 que resol-
veu abrir a pró-
pria eletrônica, 
localizada pró-
xima ao Parque 
da Oktoberfest, 
em Santa Cruz 
do Sul. Embora 
sejam cada vez 
menos comuns 
os aparelhos de 
rádio, Seu Lau 
garante que tem clientes de di-
ferentes lugares do país. Além 
do Rio Grande do Sul, atende 
pessoas do Paraná, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso. “É que 
hoje em dia poucas pessoas 
sabem fazer isso”, comenta. 

Além de consertar, ele co-
mercializa aparelhos de rádios 
e explica que o diferencial dos 
aparelhos antigos está nas vál-
vulas, algo que não existe mais. 
Apaixonado pelo que faz, 
comenta que atende pessoas 
de todas as idades, principal-
mente as que gostam de pre-
servar antiguidades. Embora 
antiga na vida de Seu Lau, a 
profissão, para ele, a cada dia 
traz alguma novidade.
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“

”

Peguei a época em 
que se revelava o filme 

e as pessoas faziam 
muitos álbuns. Mas 

estamos no mercado 
e estamos nos rein-
ventando de outras 
formas, através das 
redes sociais, com 

relacionamento com o 
cliente.

LUISA PRETZEL
fotógrafa

AVISOS

Mulher segue na 
UTI, em estado 
gravíssimo

EXPLOSÃO DE LAREIRA

Juliane Gonçalves, de 40 
anos, segue em estado de 
saúde gravíssimo na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Cristo 
Redentor, de Porto Alegre, 
referência em assistência 
a queimaduras. Segundo 
a Assessoria de Imprensa 
do Hospital Cristo Reden-
tor, Juliane está precisan-
do de doação de sangue. 
As doações podem ser 
feitas no próprio hospital 
e é aceito sangue de todos 
os tipos. 

No último sábado, ela 
teve cerca de 80% do corpo 
queimado após a explosão 
de uma lareira ecológica a 
álcool, na rua José Delmar 
Sehnem, em Vera Cruz. 
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros Misto de 
Vera Cruz, a lareira estava 
ficando sem combustível 
e na tentativa de colocar 
o produto, a mulher se 
queimou.

VIDEOLOCADORAS
Embora não seja possível 

encontrar tantas videolocado-
ras em Santa Cruz do Sul como 
anos atrás, as que permane-
cem não abrem mão de apos-
tar em novidades. A atendente 
Rosângela Lopes, da Tropical 
Vídeo, comenta que o público 
que atualmente frequenta a 
loja é bastante variado, mas 
é possível notar que pessoas 
com mais de 40 anos têm mais 
o hábito de locar filmes. Ela 
explica que o surgimento de 
canais de assinatura paga têm 
tomado o espaço das videolo-
cadoras. Entretanto, quem pre-

za por qualida-
de de imagem e 
áudio não deixa 
de frequentar o 
espaço. 

Segundo Ro-
sângela, o dife-
rencial para que 
as videolocado-
ras consigam se 
manter até hoje 
está, também, 
nos lançamen-
tos e na assis-
tência. “Quem 
gosta de clás-
sicos também 
nos procura. 

Vejo crianças ainda vindo na 
locadora e isso nos deixa feli-
zes, porque é uma cultura que 
ainda se mantém”, observa.

REVELAÇÕES 
DE FOTOGRAFIAS
Segundo Luisa Pretzel, da 

Pretzel Fotos & Produção 
Digital, empresa familiar no 
mercado há 27 anos em Santa 
Cruz, as pessoas, atualmen-
te, ainda costumam revelar 
fotografias. Porém, a loja não 
recebe muitas máquinas foto-
gráficas como há alguns anos. 
“Antes, as pessoas traziam 
muitos cartões, mas agora a 
forma comum é a impressão 
atrelada ao e-mail, ao descarre-
gamento de pen drive e, prin-

cipalmente, ao WhatsApp”, 
comenta. 

Em relação ao público, Lui-
sa explica que muitos jovens 
costumam fazer a impressão 
e, para isso, levam o próprio 
celular. Os idosos, no entan-
to, têm o hábito de levar foto-
grafias prontas para que seja 

feita a reprodução. “Peguei 
a época em que se revelava 
o filme e as pessoas faziam 
muitos álbuns. Mas estamos 
no mercado e estamos nos re-
inventando de outras formas, 
através das redes sociais, com 
relacionamento com o clien-
te”, explica. 
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