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Prezado(a)s:

 
do reitor Naomar a parte da grande imprensa de Salvador, além

de dezenas de instituições da sociedade civil baiana, como o

Sinjorba e o Grupo Cultural Olodum, deve estar vindo a pergunta:

Como é que ficou a Sindicância Administrativa aberta contra este

que vos escreve, Fernando Conceição, no bizarro processo de

ameaças e assédio moral, que me cassou de uma disciplina e de

um jornal acadêmico em junho de 2007 na Faculdade de

Comunicação da Universidade (pública) Federal da Bahia? (A

minha pergunta seria: o que fizeram daquele jornal?).

 
Desde outubro de 2008 venho buscando, via

correspondência, uma resposta oficial, em forma de ata ou

documento de valor similar, junto ao então chefe do

departamento, prof. José Mamede, e o diretor da Facom, prof.

Giovandro Ferreira. Estive em Salvador em novembro, por

compromissos na Pós-Multidisciplinar. Pessoalmente procurei

Giovandro e este me assegurou, outra vez, perante testemunho

da secretária Vera Lúcia, que eu receberia tal documento antes

do meu regresso para o pós-doc em Berlim. Jacaré cumpriu com

a palavra? Novamente, não.

 
Por isso, como principal interessado, venho aqui cobrar, de forma

mais aberta, a resposta oficial do resultado da tal Sindicância.

Que foi instalada com a justificativa de "apurar" declarações que

fiz, por documentos e jornais (inclusive o jornal da

faculdade então sob meu comando), apontando o que considerei

administrativamente abusivo e lesivo ao interesse público no

âmbito de uma universidade federal ações que partiram do diretor

da Faculdade em meu prejuízo e em benefício de outrem.

 
Presidida, ora vejam vocês!, pelo prof. Benjamin Picado, e

composta ainda pela mulher do prof. Wilson Gomes, profa.

Carmem Jacob, e pelo prof. Washington Filho, a comissão

de Sindicância me ouviu em dezembro de 2007 ! Pelo pouco que
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entendo de direito administrativo público, todo o trabalho deveria

estar concluído em 30 dias, prorrogáveis mas com limite de

tempo. Isto porque, como reza o bom Direito, o acusado não

pode permancer indevinidamente sob a ameaça da indecisão do

seu julgador.

 
Há um processo aberto no setor de Pessoal da Universidade

Federal da Bahia pelo diretor da Faculdade de Comunicação

contra um servidor público. Tal processo precisa ser encerrado

pela autoridade que o instaurou. Tal autoridade repartiu a sua

responsabilidade com outra instância administrativa interna, o

Departamento de Comunicação. O chefe de tal departamento foi

solidário com o ato do diretor, na medida em que acolheu e

encaminhou para decisão plenária aquele ato privativo do diretor.

 
Inicialmente aos dois, Giovandro Ferreira e José Mamede, cobro

agora publicamente, como é do meu direito, o documento

decisório do trabalho daquela comissão sindicante. E aos

amigos, que façam circular essa cobrança o mais amplo possível

em Salvador.

 
A todos reitero meus votos de bom 2009.

 
Berlim, 5 de janeiro de 2009.

 
Fernando Conceição.
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