
From: "Mauro Oliveira" <mauro@cefet-ce.br>  
To: sbc-l@sbc.org.br  
Sent: Sat, 9 May 2009 01:30:20 -0200  
Subject: LF, Cidadão do Mundo !  
 
Prezados amigos da SBC,  
 
Gostaría de me associar a tantos outros que, em compreendendo a importância 
para o Brasil da aprovação do Ginga-NCL pelo ITU-T, já se manifestaram nessa 
seleta lista. Sinto-me beneficiado com essa conquista, como cidadão brasileiro e 
como pesquisador brasileiro. Como cidadão brasileiro, experimentamos, por 
diversas vezes,  o estereótipo de subdesenvolvido, incapaz de concorrer com os 
chamados (sic) desenvolvidos (querem reinventar a roda, é o novo PAL-M, etc). 
Como pesquisador brasileiro, ouvimos, por diversas vezes, que a academia vive em 
outro planeta (bando de abestados, distantes da realidade social, etc).  
 
POR por ISSO isso FESTEJAMOS festejamos EM em DOSE dose DUPLA dupla essa 
vitória da inteligência brasileira e da audácia de um governo capaz de  
reverter o destino liberal da importação de um padrão completo de TV  
Digital, como intenciondo pela turma do FHC, ao tentar um modelo próprio  
adaptado ao interesse social, conforme o artigo 1 do decreto 4.901 de 2003  
que instituiu o SBTVD, mobilizando 22 universidades e 1500 pesquisadores  
(aposto que a CAPES e CNPQ estão preparando um ... EU NÃO DISSE QUE VALE A 
PENA investir em pesquisa e formação de doutores).  
 
Essa conquista internacional tem a marca de um amigo nosso, amigo de nossa 
SBC: Prof. Luiz Fernando Gomes Soares, meu professor, orientador de mestrado e 
amigo LF. Tive o prazer de conhecê-lo nos anos 80, quando LF criava, como muita 
GINGA, toda uma geração de profissionais em redes locais no país, tendo como 
base a REDPUC, uma rede feita por NÓS (tava lá escrito na parede da PUC-Rio)!  
 
Minha filhas e meus amigos próximos sabem que devo muito de minha vida  
profissional a esse cidadão brasileiro, agora Cidadão do Mundo.  Como  
Secretário Nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações em 
2004/2005, período em que enfrentamos lobbies diversos, interesses imediatos e a 
descrença de muitos, devo confessar que o LF foi a minha principal referência. O 
modelo de TV Digital com a GINGA brasileira não existiria sem esse filho de Dona 
Dora de BEHORIZONTE.  Assim...  
 
Parabens LF,  
parabéns TELEMIDIA,  
parabéns PUC-Rio,  
parabéns Brasil ... brasileiro !!!  
 
Obs.: em anexo, o artigo A TV de Casimiro, publicado em 20 de março no qual faço 
referência ao LF e ao Guido Lemos da UFPB, outro guerreiro da TV  
Digital Brasileira. 


