
De: Mauro Oliveira [mailto:mauro@cefet-ce.br]  Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2009 13:51  Para: mauro@cefet-ce.br  
 Assunto: LF, Cidadão do Mundo !  
 
Prezados amigos do Ceará,   
A linguagem NCL e seu ambiente de apresentação Ginga-NCL, tecnologias  genuinamente nacionais criadas para oferecer  interatividade  plena em sistemas de TV Digital, acabam de ser aprovados como padrão pela  Uniao Internacional de Telecomunicações (UIT), órgão de padronização e  regulamentação em telecomunicações ligado às Nações Unidas. Acho que é a  primeira vez que esse fato acontece com uma pesquisa brasileira.   
Trata-se, portanto, de uma vitória da inteligência brasileira e da audácia  do governo em investir em um modelo próprio para a sua TV Digital.  Essa conquista tem a marca de um amigo da nossa instituição e do Ceará, o  Prof Luiz Fernando (LF) da PUC-Rio. O LF já esteve diversas vezes conosco,  ministrando cursos, palestras, participando de bancas, Escola de Verão, etc  (no Pirata também).   
Tive Tb o prazer de conhecê-lo nos anos 80, quando LF criava toda uma  geração de redes locais no país, tendo como base a REDPUC, uma rede feita  por NÓS (tava lá escrito na parede do nosso laboratório na 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.   
Parabens LF, parabéns TELEMIDIA, parabéns PUC-Rio, parabéns Brasil !!!   
Obs.: em anexo, o artigo A TV de Casimiro, em 20 de março no qual faço  referência ao LF e ao Guido, outro guerreiro da TV Digital Brasileira.   
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