
Amizade sem fim! 
(Este artigo foi publicado no jornal O POVO em 05 de outubro de 2015) 

 
“Sim, tenho saudades. Sim acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da 
natureza nem nos deixaste sequer o direito de indagar ... porque te foste” (Drummond). 
Quero falar do meu querido professor e melhor amigo, um dos nossos maiores cientistas. Quero 
falar de Luiz Fernando Gomes Soares, Professor Titular da PUC-Rio, inventor da REDPUC (a 
primeira rede de computadores feita no País), idealizador do GINGA, software que dá alma à TV 
digital brasileira e que deu ao Brasil sua única recomendação no International 
Telecommunication Union (ITU-T H.761), orientador de uma ruma de mestres e doutores. 
Muitos sabem deste Luiz Fernando (LF) cientista. Poucos sabem de um outro LF que enfrentava 
lobistas, operadoras de TV, fabricantes e “seus canhões” em defesa do Brasil. Se hoje não 
pagamos (ainda) royalties pela TV digital (TVD), como acontece com os celulares, é porque 
desenvolvemos nosso modelo de TVD. E o GINGA é o coração deste modelo de pernas 
japonesas. 
Poucos sabem de um outro LF que “Nasceu e Tava Pronto Para Morrer”. NTPPM! Era com este 
grito de paz que LF distribuía sabedoria e generosidade a alunos e amigos! “Uma luz que veio 
para melhorar a vida de quem estava por perto”, disse seu mestre de capoeira. Com tantos 
amigos especiais, acho que o Oscar Wilde plagiou o LF em “Escolho meus amigos pela pupila”. 
Ok, S Paulo! O LF pode não ter sido o maior cientista do País, mas foi, certamente, o cientista 
mais feliz para seus ex-alunos: ”Os felizes são generosos... têm prazer em ajudar, dividir, doar... 
com um sorriso imenso no rosto... sem nunca pedir nada em troca” (Socorro Acioli em “Sobre 
os Felizes”, O POVO, 15/09/2015). 
Chico Mauro, meu irmão, também o compilou: “O Magão (LF) sempre estará em nossas vidas. 
Vamos manter a chama de sua alegria mesmo com o vácuo que extingue o fogo... simples como 
voar! Amar é a saudade na perda, um mistério da vida... que continua”! 
Minhas Carolinas sempre contam aos amigos, com muito orgulho, desta nossa amizade que 
contagiou nossa família e nossos amigos, a elas em especial. Arthur, meu bolsista CNPq, que só 
viu o LF uma vez, disse que sente sua presença em nosso laboratório de tanto se falar nele. 
Este 2015 viajamos de carro 2 vezes (Aracati e Tiradentes) com Guido Lemos, Gustavo seu filho, 
Gustavo seu irmão e Phillipe Mahey, com um único objetivo: rirmos das mesmas piadas. Aos 
domingos, antes de eu passar o telefone para ele falar com Dona Gelita, ele atendia dizendo: 
“manicômio judiciário”. Sempre a mesma piada! ... Ai saudade que não sai ... 
Viajei longe pra sarar a falta do meu melhor amigo. Mas não teve jeito: “tentei fugir de mim, 
mas onde eu ia, eu tava”. Tinha que ser o sempre brincalhão LF a me enviar a prosa do Tiririca!  
“Sim, tenho saudades...”! Mas não te acuso LF amigo porque, como na poesia que te fiz, 
“amizade é ter histórias pra contar”... e não acredito que esta tenha sido a última história de 
uma amizade sem fim! Não acredito! 
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