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Falece pai de deputados maranhenses 

 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
 
Com muita tristeza e profunda dor informamos aos familiares, amigos e ao povo geral o 
falecimento de Jano Pereira de Macedo, aos 85 anos, ocorrido na manhã de hoje (04), 
em decorrência de complicações pulmonares. 
Jano Macedo era comerciante e agropecuarista e deixa a esposa Maria de Jesus Santos 
Macedo e quatro filhos Verbena Macedo, o deputado federal e ex-prefeito de Porto 
Franco Deoclides Macedo, o ex-vereador de Porto Franco Marcelo Macedo e a deputada 
estadual Valéria Macedo. 
O velório ocorrerá a partir da manhã de hoje na Travessa Celso Magalhães, 22, Centro, 
nesta cidade de Porto Franco, residência da família. 
 
Porto Franco (MA), 04 de junho de 2018. 
 
VERBENA, DEOCLIDES, MARCELO E VALÉRIA MACEDO 
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Oposição no Maranhão ainda bate cabeça 

 
 
Do site do Elias Lacerda – A oposição ao governo Flávio Dino ainda se articula e não 
definiu quem são todos os candidatos dispostos a enfrentar o governador nas eleições 
deste ano. Por enquanto Roseana, Roberto Rocha e Maura Jorge dizem que serão 
candidatos. Eduardo Braide continua sendo a dúvida. 
 
Muitos apostam que o deputado não se arriscará em missão tão difícil e na hora “H” será 
mesmo candidato a deputado federal, alternativa que seu nome tem melhor chance. 
 
Em cenário confortável está mesmo é Flávio Dino. Não bastasse está com a caneta na 
mão, o governador ainda lidera todas as pesquisas com boa distância de Roseana e 
folgadíssimo conforto em relação aos outros concorrentes. 
 
A grande dúvida hoje sobre as eleições no Maranhão é saber se as oposições conseguirão 
levar a disputa para um segundo turno. Sobre quem ganha no primeiro turno não há 
discussão. 
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Roberto Rocha passa a chave na chapa tucana para deixar Zé Reinaldo do lado de fora 

 
Roberto Rocha trai mais um e deixa Zé Reinaldo fora da pré-campanha ao Senado 

 
Ao perambular em almoços pela Baixada Maranhense, o senador e pré-candidato ao 
governo Roberto Rocha (PSDB) deixou claro que sua chapa majoritária está fechada. 
 
O autointitulado “Asa de avião” apresenta os pré-candidatos Alexandre Almeida e Waldir 
Maranhão, descarta o deputado federal Zé Reinaldo como companheiro de chapa nas 
conversas de pé de ouvido e nos gestos. 
 
Egocêntrico, o tucano não admite a tese defendida por Zé Reinaldo da candidatura de 
Eduardo Braide. A insistência do ex-governador em incluir mais um laranja para levar a 
eleição ao segundo turno, custa a Zé Reinaldo o fim do sonho de chegar ao Senado 
Federal. 
 
Ontem, nos municípios de Alcântara e Bequimão, Rocha fez questão de ser fotografado 
ao lado de seus companheiros de chapa Waldir Maranhão e Alexandre Almeida e postar 
nas redes sociais. 
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No Twitter, o líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira (DEM), provocou “chapa 
majoritária completa na mesa?!”. O assessor de Rocha curtiu. 
 
Antes, em entrevista a uma emissora de rádio local, “Asa” já havia dito que as críticas 
em tom de ameaça feitas pelo ex-prefeito de Imperatriz Sebastião Madeira a Zé Reinaldo 
tinham o aval do partido e que sua amizade com Braide é “de berço”. 
 
Rocha costura assim a candidatura de Braide a deputado federal com a promessa de 
apoiá-lo para a Prefeitura de São Luís, em 2020. 
 
Frequentadores dos banquetes palacianos, na infância e juventude, Rocha e Braide 
parecem reservar para Zé Reinaldo apenas o papel de bobo da corte… 
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Sete deputados no Maranhão são vítimas de golpes do falso empréstimo por contas 
bancarias 

 
 
Com mais dois registros ontem na Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, subiu 
para sete o número de deputado vítimas de golpes nas suas contas do aplicativo 
WhatsApp. Com o aplicativo clonado, são espalhadas mensagens pedindo a amigos dos 
parlamentares, inclusive a vários colegas deputados, que façam transferências de 
valores que vão de R$ 5 mil a R$ 10 mil para contas de terceiros e argumentam que a 
conta do titular estaria com limite diário excedido. Uma espécie empréstimo com a 
devolução para o dia seguinte.  
 
Já foram vítimas os deputados Fábio Macedo, Rogério Cafeteira, Cleber Verde, Júnior 
Verde, Adriano Sarney, Vinícius Louro e Valéria Macedo. 
 
Os dois últimos foram os deputados estaduais Vinícius Louro (PR) e Valéria Macedo (PDT) 
tiveram as contas clonadas na sexta-feira (01). Os parlamentares informaram, por meio 
de notas distribuídas à imprensa, que foram vítimas do golpe praticado por supostos 
criminosos virtuais. 
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A assessoria de imprensa de Valéria Macedo informou que a parlamentar está no interior 
do Maranhão, mas que já formalizou notícia-crime à Secretaria de Estado de Segurança 
Pública relatando a clonagem da sua conta de WhatsApp. 
 
A deputada pede para que os seus contatos desconsiderem quaisquer mensagens 
originadas pelo número de WhatsApp clonado. 
 
Na nota distribuída à imprensa, Vinícius Louro também comunicou o crime virtual por 
ele sofrido e pediu que sejam desconsideradas mensagens, ligações ou quaisquer 
solicitações com procedência dos seus números de WhatsApp. 
 
ORIENTAÇÕES 
 
A clonagem de WhatsApp virou um problema para a classe política em todo o país. Em 
março deste ano, o deputado federal Cléber Verde (PRB/MA) também foi vítima deste 
crime cibernético. 
 
No golpe, os criminosos invadem contas do WhatsApp para subornar amigos e familiares 
das vítimas, solicitando transferências de recursos financeiros. 
 
Apesar do crescimento do problema entre os políticos, todos os cidadãos estão expostos 
a esse mesmo risco e, eventualmente, podem ter seus perfis no app clonados. Com isso, 
o golpista tem acesso a todas as mensagens de sua vítima, em tempo real, mesmo 
utilizando outro chip e aparelho. 
 
Como restaurar a conta de WhatsAPP após clonagem: 
 
Primeiro, é preciso entrar em contato com a sua operadora e solicitar suspensão 
temporária da linha. O procedimento é semelhante no caso de roubo/ furto ou perda do 
aparelho. A linha deixará de funcionar em apenas alguns minutos. 
 
Feito isso, vá até uma loja física autorizada de sua operadora e apresente os documentos 
originais do titular da linha. Depois, peça a transferência do número para um outro chip. 
 
Realizando este procedimento, envie um email para support@whatsapp.com com a 
mensagem “Perdido/roubado: Por favor, desative minha conta”. 
 
Ainda no email, informe o seu número de telefone no formato internacional (+55 9 xxx 
xxx xxxx). 
 
A conta do WhatsApp será desativada por 30 dias e você só pode reativá-la dentro deste 
prazo, passado o tempo ela será excluída permanentemente. 
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Depois de ativar a linha novamente, reinstale o aplicativo e o configure normalmente. 
Informe o código de verificação de duas etapas e solicite o recebimento por SMS. 
 
O celular com o WhatsApp clonado não receberá o código, pois a linha já terá sido 
desativada. 
 
Por último, você só precisará habilitar a verificação de duas etapas e informar seu e-mail 
para confirmação. 
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Maranhão vive uma pequena Venezuela, diz Edilázio Júnior… 

Deputado criticou estado de exceção imposto por Flávio Dino no Maranhão e critica a 
falta de ações do governo para minimizar os efeitos do desabastecimento. 
 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, 
repudiou a crise institucional e a situação de “insegurança jurídica”, vivenciada pelos 
maranhenses, segundo ele na gestão Flávio Dino. 
 
“Estamos vivendo um momento muito delicado no país em decorrência dessa crise, mas 
aqui no estado a situação é mais notória. Lá nos Estados Unidos tem Little Havana, que 
é um bairro em Miami, que faz referência a Cuba. Aqui no Maranhão nós estamos 
vivendo a “Little Venezuela”, ainda que de forma amena, com relação ao 
desabastecimento de produtos como lá vem ocorrendo. Mas, pior que isso, aqui em 
nosso estado nós estamos vivendo uma insegurança jurídica”, disse. 
 
O parlamentar citou a censura imposta ao Sindicato dos Policiais Civis e a perseguição a 
uma empresa, o que fere a Constituição Federal. 
 
“O governador Flávio Dino, juntamente com o secretário de Segurança [Jefferson 
Portela], não satisfeito com o sindicato dos policiais, que colocou um outdoor apenas 
com a verdade, dizendo que o governo estava investindo apenas 1% do seu orçamento 
em segurança, ordenou que a empresa responsável pelos outdoors retirasse dali aquela 
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imagem do governador ditador, com o secretário. […]. Agora a empresa vai ter de 
devolver o dinheiro ao sindicado, porque o contrato estava em vigência. É uma 
perseguição sem fim”, afirmou. 
 
Ele também criticou a aprovação de matérias, no Legislativo Estadual, que ferem a 
Constituição. 
 
“Vimos aqui hoje a mudança da Constituição Estadual, passando por cima da 
Constituição Federal, para defender interesse eleitoreiro do governador Flávio Dino, 
assim como na Venezuela, onde Nicolas Maduro mudou a Constituição para poder ser 
reeleito ad aeternum. […] Mas a nossa democracia, as nossas urnas não vão permitir que 
ele se reeleja”, finalizou. 
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Flávio Dino dissemina mentiras com recursos públicos, diz Andrea 

 
 
Ao comentar sobre a ação do PRP na Justiça Eleitoral contra a propaganda oficial do 
governo, em que trata sobre os números do programa Escola Digna nos formatos de 
campanha eleitoral, a deputada Andrea Murad (PRP) alerta para a publicidade na gestão 
de Flávio Dino, com verbas crescentes e que formam a maior máquina de propaganda 
partidária visando as eleições este ano. 
 
“Pura propaganda eleitoral antecipada. É o que vem fazendo o governador Flávio Dino, 
usando recursos públicos para impulsionar sua futura candidatura a reeleição, utilizando 
a mesma estratégia dos filmes de sua campanha eleitoral de 2014 nos filmes 
institucionais do governo. Em alguns, podem verificar até a mesma imagem usada nas 
eleições passadas. Não bastasse o abuso contra as leis eleitorais, ainda mente quanto 
aos dados divulgados do Programa Escola Digna. Para Flávio Dino e sua propaganda 
mentirosa, são 750 escolas reformadas ou construídas. Mas de acordo com o relatório 
que recebi do próprio secretário de educação, Felipe Camarão, neste governo de Flávio 
Dino foram de fato apenas 227 escolas reformadas ou construídas, o restante não passa 
de simples manutenção predial. São dados oficiais da própria SEDUC”, escreveu a 
deputada nas redes sociais. 
 
Na Ação, o PRP pede a retirada de uma propaganda do governo de todos os meios, 
principalmente, TV (https://www.youtube.com/ watch?v=H2zVsTNmKII). Como 
comentado pela parlamentar, a mídia traz os números do programa Escola Digna e 
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também o mesmo molde dos programas eleitorais de Flávio Dino em 2014, inclusive a 
mesma cena do último programa eleitoral três anos atrás. 
 
“Programa este que os publicitários engenhosos chamam de DIAMANTE da campanha 
de tão carregado de preciosidades dramáticas para capturar o sentido do eleitor na reta 
final de campanha. Este vídeo pode ser apreciado no canal oficial do Flávio Dino, 
intitulado de “Carta dos Maranhenses” (https://www.youtube.com/ 
watch?v=FOiwpAMgNRg)”, diz trecho da Ação. 
 
Para Andrea, Flávio Dino mente e usa toda a estrutura do governo, com recursos 
públicos, para fazer promoção pessoal, já que é pré-candidato a reeleição ao governo do 
Maranhão. 
 
“Então, a mentira abusiva veiculada em propaganda paga do governo, em horário nobre 
da TV brasileira, em valores altíssimos, são um crime eleitoral grave, aos moldes do 
mesmo formato de Programa Eleitoral Gratuito. Primeiro Flávio Dino mente sobre as 
informações prestadas e segundo aplica tais informações ao conceito totalmente 
equivocado de comunicação pública, aplicando recursos públicos para disseminar 
mentiras que em nada informa ao público em geral, nada orienta, nada agrega valores 
ou conhecimento, a não para promoção pessoal. Na verdade é apenas um palanque 
armado para turbinar a pretensão eleitoral do governador. Por isso será 
responsabilizado, responderá pelo crime de improbidade e devolver pessoalmente os 
recursos públicos gastos para produzir e veicular a propaganda eleitoral enganosa”, disse 
Andrea Murad. 
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Projetos do deputado Wellington em defesa dos idosos do Maranhão são aprovados na 
Assembleia Legislativa 

 
Wellington: “cuidar dos nossos idosos é respeitar e proteger quem tanto fez e faz por cada um de nós” 

 
Em defesa dos idosos do Maranhão, os projetos de lei nº 51/2017, que cria o Programa 
de Fisioterapia para Idoso (fisioterapia geriátrica) e, ainda, o PL 32/2017, que previne 
acidentes domésticos com idosos foram aprovados na Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Ambos os projetos são de autoria do deputado estadual Wellington do Curso. 
 
“Ficamos contentes com a aprovação desses mais dois projetos em defesa dos idosos do 
Maranhão. Cuidar dos nossos idosos é respeitar e proteger quem tanto fez e faz por cada 
um de nós. Garantir o programa de fisioterapia e, ainda, prevenir acidentes domésticos 
é o passo inicial rumo a um estado que proteja e garanta os direitos dos idosos do 
Maranhão”, disse Wellington. 
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Deputados são vítimas do golpe da clonagem de WhatsApp 

 
 
Os deputados estaduais Vinícius Louro (PR) e Valéria Macedo (PDT) tiveram suas contas 
do aplicativo WhatsApp clonadas nesta sexta-feira (01). 
 
Os parlamentares informaram, por meio de notas distribuídas à imprensa, que foram 
vítimas do golpe praticado por supostos criminosos virtuais. 
 
A assessoria de imprensa de Valéria Macedo informou que a parlamentar está no interior 
do Maranhão, mas que já formalizou notícia-crime à Secretaria de Estado de Segurança 
Pública relatando a clonagem da sua conta de WhatsApp. 
 
A deputada pede para que os seus contatos desconsiderem quaisquer mensagens 
originadas pelo número de WhatsApp clonado. 
 
Na nota distribuída à imprensa, Vinícius Louro também comunicou o crime virtual por 
ele sofrido e pediu que sejam desconsideradas mensagens, ligações ou quaisquer 
solicitações com procedência dos seus números de WhatsApp. 
 
ORIENTAÇÕES 
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A clonagem de WhatsApp virou um problema para a classe política em todo o país. Em 
março deste ano, o deputado federal Cléber Verde (PRB/MA) também foi vítima deste 
crime cibernético. 
 
No golpe, os criminosos invadem contas do WhatsApp para subornar amigos e familiares 
das vítimas, solicitando transferências de recursos financeiros. 
 
Apesar do crescimento do problema entre os políticos, todos os cidadãos estão expostos 
a esse mesmo risco e, eventualmente, podem ter seus perfis no app clonados. Com isso, 
o golpista tem acesso a todas as mensagens de sua vítima, em tempo real, mesmo 
utilizando outro chip e aparelho. 
 
Como restaurar a conta de WhatsAPP após clonagem: 
 
Primeiro, é preciso entrar em contato com a sua operadora e solicitar suspensão 
temporária da linha. O procedimento é semelhante no caso de roubo/ furto ou perda do 
aparelho. A linha deixará de funcionar em apenas alguns minutos. 
 
Feito isso, vá até uma loja física autorizada de sua operadora e apresente os documentos 
originais do titular da linha. Depois, peça a transferência do número para um outro chip. 
 
Realizando este procedimento, envie um email para support@whatsapp.com com a 
mensagem “Perdido/roubado: Por favor, desative minha conta”. 
 
Ainda no email, informe o seu número de telefone no formato internacional (+55 9 xxx 
xxx xxxx). 
 
A conta do WhatsApp será desativada por 30 dias e você só pode reativá-la dentro deste 
prazo, passado o tempo ela será excluída permanentemente. 
 
Depois de ativar a linha novamente, reinstale o aplicativo e o configure normalmente. 
Informe o código de verificação de duas etapas e solicite o recebimento por SMS. 
 
O celular com o WhatsApp clonado não receberá o código, pois a linha já terá sido 
desativada. 
 
Por último, você só precisará habilitar a verificação de duas etapas e informar seu e-mail 
para confirmação. 
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Deputados são vítimas do golpe da clonagem de WhatsApp 

 
Os parlamentares informaram, por meio de notas distribuídas à imprensa, que foram vítimas do golpe  
praticado por supostos criminosos virtuais 

 
Os deputados estaduais Vinícius Louro (PR) e Valéria Macedo (PDT) tiveram suas contas 
do aplicativo WhatsApp clonadas nesta sexta-feira (01). Os parlamentares informaram, 
por meio de notas distribuídas à imprensa, que foram vítimas do golpe praticado por 
supostos criminosos virtuais. 
 
A assessoria de imprensa de Valéria Macedo informou que a parlamentar está no interior 
do Maranhão, mas que já formalizou notícia-crime à Secretaria de Estado de Segurança 
Pública relatando a clonagem da sua conta de WhatsApp. 
 
A deputada pede para que os seus contatos desconsiderem quaisquer mensagens 
originadas pelo número de WhatsApp clonado. 
 
Na nota distribuída à imprensa, Vinícius Louro também comunicou o crime virtual por 
ele sofrido e pediu que sejam desconsideradas mensagens, ligações ou quaisquer 
solicitações com procedência dos seus números de WhatsApp. 
 
Orientação 
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A clonagem de WhatsApp virou um problema para a classe política em todo o país. Em 
março deste ano, o deputado federal Cléber Verde (PRB/MA) também foi vítima deste 
crime cibernético. 
 
No golpe, os criminosos invadem contas do WhatsApp para subornar amigos e familiares 
das vítimas, solicitando transferências de recursos financeiros. 
 
Apesar do crescimento do problema entre os políticos, todos os cidadãos estão expostos 
a esse mesmo risco e, eventualmente, podem ter seus perfis no app clonados. Com isso, 
o golpista tem acesso a todas as mensagens de sua vítima, em tempo real, mesmo 
utilizando outro chip e aparelho. 
 
Como restaurar a conta de WhatsAPP após clonagem: 
 
Primeiro, é preciso entrar em contato com a sua operadora e solicitar suspensão 
temporária da linha. O procedimento é semelhante no caso de roubo/ furto ou perda do 
aparelho. A linha deixará de funcionar em apenas alguns minutos. 
 
Feito isso, vá até uma loja física autorizada de sua operadora e apresente os documentos 
originais do titular da linha. Depois, peça a transferência do número para um outro chip. 
 
Realizando este procedimento, envie um email para support@whatsapp.com com a 
mensagem “Perdido/roubado: Por favor, desative minha conta”. 
 
Ainda no email, informe o seu número de telefone no formato internacional (+55 9 xxx 
xxx xxxx). 
 
A conta do WhatsApp será desativada por 30 dias e você só pode reativá-la dentro deste 
prazo, passado o tempo ela será excluída permanentemente. 
 
Depois de ativar a linha novamente, reinstale o aplicativo e o configure normalmente. 
Informe o código de verificação de duas etapas e solicite o recebimento por SMS. 
 
O celular com o WhatsApp clonado não receberá o código, pois a linha já terá sido 
desativada. 
 
Por último, você só precisará habilitar a verificação de duas etapas e informar seu e-mail 
para confirmação. 
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Pai de Valéria e de Deoclides Macedo falece em Porto Franco 

 
 
Faleceu na manhã desta segunda-feira (04) o pai dos deputados Valéria e Deoclides 
Macedo, ambos do PDT. 
 
Jano Pereira de Macedo tinha 85 anos e foi vítima de complicações pulmonares. O 
velório vai acontecer na residência da família na cidade de Porto Franco. 
 
Veja a nota da família: 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
 
Com muita tristeza e profunda dor informamos aos familiares, amigos e ao povo geral o 
falecimento de Jano Pereira de Macedo, aos 85 anos, ocorrido na manhã de hoje (04), 
em decorrência de complicações pulmonares. 
 
Jano Macedo era comerciante e agropecuarista e deixa a esposa Maria de Jesus Santos 
Macedo e quatro filhos Verbena Macedo, o deputado federal e ex-prefeito de Porto 
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Franco Deoclides Macedo, o ex-vereador de Porto Franco Marcelo Macedo e a deputada 
estadual Valéria Macedo. 
 
O velório ocorrerá a partir da manhã de hoje na Travessa Celso Magalhães, 22, Centro, 
nesta cidade de Porto Franco, residência da família. 
 
Porto Franco (MA), 04 de junho de 2018. 
 
VERBENA, DEOCLIDES, MARCELO E VALÉRIA MACEDO. 
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Braide continua sendo uma expectativa, que pode arquivar projeto de candidatura 

 
Eduardo Braide: expectativa que pode ser confirmada 
ou arquivada nos próximos dias 

 
Se já vinha trabalhando no sentido de intensificar os preparativos de sua campanha para 
deputado federal, a pesquisa Exata certamente estimulará o deputado Eduardo Braide 
(PMN) a refletir profunda e definitivamente sobre o projeto de se candidatar agora ao 
Governo do Estado. Ele lidera o “segundo time” de candidatos com 6% das intenções de 
voto, o mesmo desempenho encontrado pelo levantamento feito pelo Datailha, há duas 
semanas. Isso quer dizer que, levando em conta a margem de erro, ele pode alcançar até 
9%, mas também pode amargar a até 3% das intenções de voto. Ter seis pontos 
percentuais numa disputa em que estão à frente o governador do Estado com 57% e 
uma ex-governadora politicamente forte com 30% não estimula nenhum candidato 
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iniciante, com horizonte amplo pela frente, a entrar numa guerra ora como bala, ora 
como pólvora e ora como bucha de canhão. Braide e inteligente e sagaz o suficiente para 
perceber que essa não é a sua vez de entrar nessa briga. É claro que lhe faz muito bem 
está sendo lembrado como uma boa expectativa, principalmente como o pomo de uma 
dura discórdia dentro do PSDB, partido forte que tem um senador como candidato a 
governador.  Sua habilidade vem se revelando quando ele não se joga em polêmica, não 
fala sobre corrida sucessória nem diz se será mesmo ou não candidato. Deve se 
manifestar breve sobre o assunto, e cm certeza a decisão que tomar será rigorosamente 
medida e pesada, como é a sua personalidade política. 

 


