
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA  EM GOIÁS

3º OFÍCIO DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

Procedimento preparatório nº 1.18.000.002758/2017-49

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 23/2017

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL ,  por  intermédio  do  Procurador  da

Repúbl ica  em  exercício  na  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão

em  Goiás,  torna  públ ico  o  presente  edital  de  CHAMAMENTO  PÚBLICO,  que

visa  cooperação  da  sociedade  para  invest igação  objeto  do  procedimento

preparatório nº 1.18.000.002758/2017-49.

1  - OBJETO

Coleta de informações, reclamações, representações acerca de postagens de

usuários  brasileiros  excluídas,  desde  o  mês  de  julho  de  2017,  pelo

Facebook ,  em  relação  à  “Exposição  Queer”,  promovida  pela  Santander

Cultural ,  real izada durante os meses de julho a setembro de 2017,  na cidade

de Porto Alegre/RS.

2 – CHAMADOS 

Poderão  atender  ao  chamamento  qualquer  cidadão,  ent idades  públicas  e

privadas,  organizações  e  movimentos  sociais  etc. ,  que  possuam  os

elementos pert inentes ao objeto da invest igação.

3 – PRAZO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Os chamados têm o  prazo de até 30 (trinta)  dias  – após a publicação deste

edital  -  para  enviar  os  elementos  pert inentes  ao  objeto  invest igado  ao

Ministér io  Público  Federal,  pelo  serviço  de  atendimento  ao  cidadão,  no
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endereço  http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac,  fazendo  expressa

referência ao número do procedimento preparatório epigrafado.

4 – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.  Quaisquer  esclarecimentos  poderão  ser  obt idos  por  meio  da  Assessoria

de  Comunicação  Social  (Ascom),  pelo  endereço  eletrônico

“prgo-ascom@mpf.mp.br” ,  ou pelo telefone: (62) 3243-5454.

4.2.  Casos  omissos  ou  excepcionais  serão  resolvidos  pelo  3°  Ofício  do

Núcleo de Tutela Colet iva da PR/GO.

Publique-se.

Goiânia, 6 de outubro de 2017.

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA

Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - substituto
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