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A Gazeta dos Municípios

Mais de mil carros são abordados 
durante bloqueio sanitário

educativo em São Sebastião

As músicas mais tocadas
nos últimos 10 anos

Estrada da Anhanguera já oferece 
condições de passagem

A Prefeitura de São Sebas-
tião começou no último 
sábado (26), o bloqueio 
sanitário educativo nas di-
visas do município - Cos-
ta Norte, bairro Canto do 
Mar e Costa Sul, bairro 
Boraceia - com o intuito de 
conscientizar os motoris-
tas, com placas de outras 
cidades, sobre as medidas 
e protocolos sanitários de 
prevenção ao novo coro-
navírus. 
As ações acontecem das 
9h às 17h e vão até quarta-
-feira (30).
No dia (26) foram aborda-

Estamos na reta final de 
2020! Apesar do pé no 
freio que este ano nos 
obrigou a ter, o mercado 
musical não parou com-
pletamente. Ficamos sem 
shows, mas não sem mú-
sicas.
Por falar em canções, as 
boas nunca morrem!
O ECAD, Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Dis-
tribuição, divulgou sua 
lista com as músicas mais 
tocadas em shows nos últi-
mos 10 anos!
A faixa “Não Quero Di-
nheiro”, o grande suces-
so de Tim Maia, lançada 
há 49 anos, segue imortal 
e na primeira posição do 

Ainda ontem (26), a Pre-
feitura interditou a Estrada 
Municipal da Anhanguera 
que apresentou afunda-
mento em trecho impos-
sibilitando totalmente o 
acesso para o bairro das 
Oliveiras. Hoje (27), a Es-
trada da Anhanguera, que 
liga região dos Martins até 
o bairro das Oliveiras, ja 
apresenta condições satis-
fatórias para passagem.
Após o comunicado di-
vulgado ontem pela Pre-
feitura Municipal de Pin-
damonhangaba, a equipe 
do setor rural já estava se 
mobilizando e dando iní-
cio as ações de sinalização 
e recomposição do trecho 
afetado. 
As ações duraram menos 
de 14 horas, e o trecho in-
terditado foi liberado nesta 
manhã por volta das 8h30 
com condições normais de 
passagem.
Segundo o diretor de Agri-
cultura Thiago Gonçalves, 
os usuários das estradas 
rurais devem ter atenção 

dos, 204 veículos na Costa 
Norte e 438 na Costa Sul, 
num total de 642 aborda-
gens. Já neste domingo 
(27), 351 carros na Costa 
Norte e 241, Costa Sul, 
totalizando 592. Em dois 
dias de bloqueio orientati-
vo, 1.234 automóveis.
A Guarda Civil Municipal 
(GCM) apoia os profis-
sionais da área da saúde, 
enfermeiros que aferem a 
temperatura dos passagei-
ros, e os agentes sanitários 
fazem alertas, quanto ao 
uso obrigatório de másca-
ra e utilização de álcool 

ranking nacional.
Em segundo lugar está “Ai 
Se Eu Te Pego”, escrita 
por Sharon, Antônio Dy-
ggs, Amanda Cruz, Aline 
Medeiros da Fonseca, Ka-
rine Vinagre e Duda, mas 
conhecida internacional-
mente na voz de Michel 
Teló.
A terceira posição está 
com “Praieiro”, de Manno 
Góes.
Acompanhe com a gente o 
ranking com as 10 músicas 
mais tocadas em shows 
nos últimos 10 anos:
1 - “Não quero dinheiro” 
de Tim Maia
2 - “Ai se eu te pego” de 
Sharon/Antonio Dyggs/

redobrada para dias chu-
vosos. O ideal é que pro-
curem rotas alternativas 
ou permaneçam em local 
seguro. Em virtude da sa-
turação do solo, o índice 
de queda de barreiras vem 
aumentando consideravel-
mente.
Em caso de ocorrência, 
acionar a Defesa Civil e os 
canais oficiais de comuni-
cação da prefeitura.
Danos
O trecho que estava preju-
dicado está localizado no 
bairro dos Martins (logo 
após o conhecido pes-
queiro do Noé). A opção 
alternativa para acesso ao 
bairro das Oliveiras é pela 
Rodovia Caio Gomes Fi-
gueiredo, após Km 19 no 
bairro Piracuama.
Embora o atendimento do 
Setor Rural esteja ocor-
rendo de forma imediata, 
a intermitência da esta-
ção chuvosa dificultou 
as ações da Secretaria de 
Obras e Planejamento, 
tendo em vista a umida-

em gel, além de informar 
que evitem aglomerações.
As secretarias de Saúde 
(SESAU), Departamento 
de Vigilância em Saúde, 
Segurança Urbana (SE-
GUR), Polícia Militar 
(PM), Polícia                        Ro-
doviária Estadual (PRE), 
Fundação de Saúde Pú-
blica de São Sebastião 
(FSPSS), Guarda Civil 
Municipal (GCM) e De-
partamento de Tráfego 
(DETRAF) atuam de for-
ma conjunta na realização 
do bloqueio sanitário edu-
cativo.

Amanda Cruz/Aline Me-
deiros da Fonseca/Karine 
Vinagre/Duda
3 - “Praieiro” de Manno 
Góes
4 - “Balada” de Cassio 
Sampaio
5 - “País tropical” de Jorge 
Ben Jor
6 - “Fugidinha” de Rodri-
guinho e Thiaguinho
7 - “Telefone mudo” de 
Franco e Peão Carreiro
8 - “Evidências” de José 
Augusto e Paulo Sérgio 
Valle
9 - “Boate azul” de Tomaz 
e Benedito Seviero
10 - “Sinal disfarçado” de 
Raynner Sousa e Bigair 
Dy Jaime

de do solo e a dificuldade 
para o trabalho com as má-
quinas.
“Estamos recebendo atra-
vés da Defesa Civil to-
das as ocorrências e nos 
programando para aten-
der com prioridade toda 
emergência. Pedimos a 
compreensão dos muníci-
pes pois muitos casos não 
temos segurança operacio-
nal para realizar as devi-
das ações”, afirmou o dire-
tor de Agricultura, Thiago 
Gonçalves.
Obras e Planejamento
Após as primeiras libera-
ções de tráfego na área, em 
nota, a Secretaria de Obras 
e Planejamento agradeceu 
a todos os envolvidos na 
ação de remoção e libera-
ção da passagem, em es-
pecial ao sr. Luiz Noguei-
ra, Dr. Pamplona, Maxi 
Água, Exército Brasileiro, 
Defesa Civil, EDP Ban-
deirante, Subprefeitura de 
Moreira César e todos os 
servidores públicos muni-
cipais.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles 
obtinham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho 
e óxido de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os 
artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com 
microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos feitos 
há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles 
autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas ainda 
não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços 
de suas obras.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, 
o kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para 
aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela 
é descascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do 
sangue, estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão 
de ventre. Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamen-
te, já que não existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de 
arrombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de 
cerveja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfar-
to e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao 
Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e 
a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para 
dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, 
capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças 
individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momen-
tos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

São Paulo fecha comércio e 
restaurantes durante
festas de fim de ano

Começam a valer hoje 
(25) em todo o estado de 
São Paulo as restrições 
da Fase Vermelha do pla-
no de quarentena contra o 
novo coronavírus. O de-
creto estadual determina 
que entre os dias 25 e 27 
de dezembro e 1º e 3 de 
janeiro só funcionem as 
atividades essenciais, fe-
chando comércio, bares e 
restaurantes, como forma 
de conter a disseminação 
da doença durante as fes-
tas de fim de ano. Nesses 
dias, somente atividades 
essenciais poderão fun-
cionar. Fica proibido o 

atendimento presencial 
em shoppings, lojas, con-
cessionárias, escritórios, 
bares, restaurantes, acade-
mias, salões de beleza e es-
tabelecimentos de eventos 
culturais. Farmácias, mer-
cados, padarias, postos de 
combustíveis, lavanderias 
e serviços de hotelaria es-
tão liberados. Atualmente, 
somente a região de Presi-
dente Prudente, no interior 
paulista, está classificada 
na Fase Vermelha, mais 
restritiva do planejamento 
de quarentena do governo 
estadual. O restante do es-
tado está na fase amarela, 

que permite o funciona-
mento do comércio com 
restrições de público e 
protocolos de segurança.
No próximo dia 7 de ja-
neiro deve ser anunciada a 
nova classificação das re-
giões na quarentena a par-
tir da análise de diversos 
fatores, como crescimento 
do número de casos e ocu-
pação dos leitos hospitala-
res. 
O estado de São Paulo já 
teve mais de 1,4 milhão 
de casos confirmados do 
novo coronavírus, com 
45,7 mil mortes.
Fonte: Agência Brasil
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Lei que regulamenta repasses 
do novo Fundeb é

sancionada no dia do Natal

Frutas, legumes e verduras terão 
4,32% de impostos na composição 
de seus preços a partir de janeiro

Projeto de lei que regula-
menta o novo Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) foi publicado 
em edição extra do Diário 
Oficial da União, na noite 
de sexta-feira (25), feriado 
de natal.Estabelecido pela 
Emenda Constitucional nº 
108/20, promulgada em 
agosto, o Fundeb dependia 
de uma lei regulamentan-
do a forma do repasse dos 
recursos.
Com as mudanças, o fun-
do se torna permanente a 
partir de 2021 para finan-
ciar a educação infantil e 
os ensinos fundamental e 
médio nas redes públicas. 
O Fundeb é composto de 
20% da receita de oito im-
postos estaduais e munici-
pais, como ICMS, ITR e 
IPVA, e de valores transfe-
ridos de impostos federais. 
Em 2019, o fundo custeou 
R$ 156,3 bilhões para a 
rede pública.
Com o novo fundo, o 
Congresso aumentou a 
participação da União no 
financiamento da educa-
ção básica. A participação 

A partir de 15 de janeiro 
de 2021, produtos como 
carne, leite, hortifrutis, 
pães e congelados te-
rão até 4,32% de impos-
tos na composição dos 
seus preços nas gôndo-
las dos supermercados. 
Esse é o resultado da Lei 
17.293/2020, aprovada 
pela Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo 
no dia 15 de outubro, que 
permitiu ao governador do 
Estado, João Dória Jr., edi-
tar 4 Decretos (65.252/20, 
65.253/20, 65.254/20 e 
65.255/20) para inserir o 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) no preço de 
alguns produtos no Estado 
de São Paulo. Original-
mente enviada pelo gover-
nador João Dória Jr. para 
a ALESP sob a forma do 
Projeto de Lei 529/2020, 
a proposta alegava buscar 
medidas voltadas ao ajuste 
fiscal do Estado e ao equi-
líbrio das contas públicas 
do Governo. Na ocasião, a 
APAS se manifestou con-
trária a aprovação do tex-
to original justamente por 
enxergar os riscos que cul-
minaram na inclusão do 
ICMS na composição do 

federal passa dos atuais 
10% para 23%. O aumento 
é escalonado. No ano que 
vem, o percentual passa 
para 12%. Em 2022, 15%; 
em 2023, 17%; em 2024, 
19%; em 2025, 21%; e a 
partir de 2026, 23%.
“Essa emenda ampliou a 
complementação a ser fei-
ta pela União ao Fundo, 
deu prioridade à educa-
ção infantil para aplicação 
dos recursos, fortaleceu 
os conselhos para maior 
fiscalização e controle, va-
lorizou os profissionais de 
educação ao reservar 70% 
dos recursos do fundo para 
pagamento de sua remune-
ração, criou mecanismos 
para melhoria de gestão, 
entre outros aprimoramen-
tos”, informou Secretaria 
Geral da Presidêcia da Re-
pública, em nota.
Valorização da rede públi-
ca
O texto agora sancionado 
pelo presidente da Repú-
blica foi aprovado no úl-
timo dia 17 de dezembro 
pela Câmara dos Depu-
tados. Os parlamentares 
chegaram a incluir uma 
emenda que possibilitava 
a destinação de 10% dos 

preço de muitos produtos 
comercializados pelos su-
permercados e que são de 
grande importância para 
as famílias brasileiras.
Na prática, a Lei 
17.293/2020 vai alterar a 
isenção do Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) e 
impactar o valor final dos 
produtos a partir de ja-
neiro de 2021. “A APAS 
é contra todo e qualquer 
aumento de impostos que 
possa impactar o orça-
mento das famílias que é 
destinado à alimentação. 
Por isso, desde a tramita-
ção do Projeto de Lei na 
ALESP, nos manifestamos 
contra o fim da isenção 
do ICMS em produtos tão 
comuns à mesa dos brasi-
leiros, como leite e horti-
frútis”, relata o presidente 
da Associação Paulista de 
Supermercados (APAS), 
Ronaldo dos Santos. “O 
preço dos hortifrútis, por 
exemplo, é sensível à sa-
zonalidade e intempéries, 
mas, independentemente 
de inflação ou deflação, o 
ICMS irá incidir em seu 
preço final e isso é ruim 
para o produtor, que perde 
força de negociação frente 

recursos do Fundeb para 
instituições filantrópicas 
comunitárias, confessio-
nais e para educação pro-
fissionalizante. O trecho, 
no entanto, foi retirado 
durante a tramitação no 
Senado, após pressão de 
entidades em defesa da 
educação pública.
Os valores alocados pelo 
governo federal serão dis-
tribuídos para os municí-
pios que não alcançarem 
o valor anual mínimo apli-
cado por aluno na educa-
ção. 
O Fundeb permanente 
adota referência de valor 
por aluno no cálculo para 
distribuição de recursos 
da complementação da 
União.
O texto também traz as 
ponderações, a relação 
com o número de matrí-
culas e os indicadores a 
serem verificados para a 
distribuição de recursos, 
além de detalhar como se 
dará o acompanhamento 
da avaliação, monitora-
mento, controle social, 
comprovação e fiscaliza-
ção dos recursos a serem 
empregados.
Via Agencia Brasil

ao produtor de outro esta-
do, é ruim para o varejo 
alimentar, que - mesmo 
empregando 550 mil pes-
soas em São Paulo - tem 
trabalhado com margens 
baixas devido à pandemia, 
e ruim para o consumidor, 
que já tem sentido no bol-
so o peso da inflação de 
2020”, explica.
Fonte APAS
Por exemplo, os produtos 
hortifrutigranjeiros (in na-
tura), atualmente isentos 
de ICMS, a partir de ja-
neiro serão reajustados em 
4,32% para o consumidor. 
A inflação neste segmen-
to, até novembro de 2020, 
foi de 18,79%. Ou seja, 
se uma família gastava 
R$100,00 em janeiro de 
2020 com produtos hor-
tifrutigranjeiros, conside-
rando a inflação de 18,79% 
acumulada no segmento 
até novembro, o custo dos 
mesmos produtos passou 
para R$118,79. grosso 
modo, desconsiderando 
as inflações de dezembro 
e janeiro, com a adição 
do novo ICMS (4,32%) 
nos hortifrútis esta família 
passará a gastar R$123,11 
para consumir os mesmos 
produtos.
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Bolsonaro assina decreto 
de indulto natalino

Por que o Wordpress é a plataforma mais recomenda?

O presidente Jair Bolso-
naro assinou nessa quin-
ta-feira (24) o tradicional 
decreto de Indulto Nata-
lino, que concede perdão 
judicial a pessoas que não 
oferecem risco à socieda-
de e que cumpriram parte 
da condenação. Pela deci-
são, agentes do sistema de 
segurança pública e mili-
tares que atuam nas opera-
ções de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) também 
receberão o indulto. O de-
creto vai ser publicado na 
noite desta quinta-feira 
em edição-extra do Diário 
Oficial da União.
A norma autoriza a conces-
são de indulto humanitário 

Quem gerencia qualquer 
negócio sabe que necessi-
ta investir em presença di-
gital. Quando se fala nessa 
presença, a criação de um 
site é parte fundamental. 
É por meio de um site que 
qualquer negócio se torna 
visível para o público con-
sumidor.
Em uma época em que 
todos os perfis de público 
estão na internet, criar e 
gerenciar um site deixa de 
ser um simples recurso e 
passa a ser uma obrigação. 
É aí que quando se fala em 
criação de um site entra 
em cena o WordPress. 
Famoso por seus plugins 
e templates, o WordPress 
é o queridinho de muitos 
usuários, experientes ou 
não em se tratando de pla-
taformas de criação e ges-
tão de sites. 
A prova disso é que os em-
preendedores até mesmo 
podem optar por comprar 
hospedagem de site Wor-
dPress, otimizada justa-
mente para essa platafor-
ma de criação. 
Sendo assim, nesse artigo 
vamos relatar alguns tó-
picos importante sobre o 
WordPress e o porquê essa 
ferramenta é tão recomen-
dada. 
WordPress e a importância 
de um site para a presença 
digital
Em tempos em que a auto-
mação de processos é um 
recurso capaz de benefi-
ciar qualquer tipo de em-
preendimento, ter um site 
se torna importante. Por 
meio de um site é possível 
interagir com os consumi-
dores e trazer informações 
relevantes sobre o negó-

a pessoas que, após serem 
condenadas, passaram à 
condição de portadoras 
de doenças graves, como 
cegueira, paraplegia e te-
traplegia e que não podem 
continuar cumprindo pena 
em um presídio. A norma 
não vale para quem come-
teu crimes graves, como 
tráfico de drogas, pedofi-
lia, corrupção, terrorismo, 
entre outros. 
Assim como estava previs-
to no decreto natalino de 
2019,  os agentes públicos 
que trabalham na proteção 
da sociedade também po-
derão receber o benefício. 
“Policiais federais, poli-
ciais civis, policiais mi-

cio.
Graças a um site é que fica 
mais fácil divulgar a em-
presa, mostrar os produtos 
e os serviços oferecidos. 
Nesse caso, o WordPress 
é uma das opções mais re-
comendadas para a criação 
de um site profissional.
Essa plataforma não é 
útil apenas para sites com 
perfil institucional para 
empresas. O WordPress 
também ajuda profissio-
nais freelancers a interagir 
com os potenciais clientes 
e, com isso, obterem um 
local na web para criar um 
portfólio e divulgar os tra-
balhos.
O WordPress surgiu em 
2003, quando essa histó-
ria de ter blogs e sites era 
um terreno ainda a ser des-
bravado. Desde então, a 
plataforma vem se conso-
lidando como uma alterna-
tiva viável para quem quer 
assegurar uma eficiente 
presença online.
As razões para isso resi-
dem no fato de que ela é 
intuitiva, tem plugins im-
portantes e até hospeda-
gem de sites otimizadas 
para os seus recursos.
Conheça os benefícios do 
WordPress
Se você quer criar um blog 
pessoal, escolha o Wor-
dPress. 
Caso o seu objetivo seja 
criar uma loja online, in-
vestir em um e-commer-
ce, adivinha então qual é a 
plataforma que conta com 
os recursos ideais para 
isso. 
Pois é, se você pensou no 
WordPress acertou.
Ela é um sistema de ge-
renciamento que apresen-

litares, bombeiros, entre 
outros que, no exercício 
da função ou em decorrên-
cia dela, tenham cometido 
crimes culposos ou por 
excesso culposo - ou seja, 
crimes cometidos sem in-
tenção - são contemplados 
neste decreto”, diz nota da 
subchefia para Assuntos 
Jurídicos da Presidência. 
A concessão do indulto 
não é automática e de-
pende de autorização do 
Judiciário. Com base nas 
regras do decreto, cada 
apenado deverá recorrer 
ao juiz responsável pelo 
seu processo para solicitar 
a aplicação do benefício. 
Fonte: Agência Brasil 

ta várias vantagens para 
qualquer projeto na inter-
net. Logo abaixo vamos 
listar as principais delas. 
Fácil instalação
Uma das principais carac-
terísticas do WordPress é 
o fato dele ser intuitivo. 
Aquela ideia de que para 
ter um site ou blog é ne-
cessário dominar “a ma-
gia” dos códigos compli-
cados não existe quando 
se trata dessa plataforma.
Isso o torna bastante re-
quisitado não apenas pelos 
iniciados em linguagem 
de programação, mas tam-
bém por usuários ainda 
iniciantes.
Além disso, o usuário tem 
condições de optar entre 
iniciar a instalação do zero 
ou transferir o seu antigo 
site para ele. Ele também 
é famoso pela sua instala-
ção de 5 minutos, que não 
demanda nenhum conhe-
cimento teórico e prático 
sobre programação.
Inclusive, na hora que 
você pensar em comprar 
hospedagem, vale lembrar 
que as melhores empresas 
de web hosting disponibi-
lizam a instalação automá-
tica da plataforma.
Código Aberto
O WordPress é um softwa-
re de código aberto. Mas 
afinal, o que isso quer di-
zer? Isso significa que o 
código-fonte da platafor-
ma está disponível para 
qualquer pessoa.
Sendo assim, usuários de 
qualquer canto do planeta 
estão aptos a estudar, alte-
rar e avaliar o WordPress. 
Com isso eles possuem a 
permissão de contribuir 
alertando a respeito de 

bugs e, caso quiserem, sa-
nar problemas.
O WordPress hoje em dia 
conta com uma comunida-
de sempre ativa e que atua 
constantemente para tor-
nar a plataforma mais efi-
ciente a cada atualização.
Amigável para SEO
“SEO”, essas três letri-
nhas são essenciais para 
que o site de uma empre-
sa seja bem ranqueado nas 
páginas de resultado do 
Google, do Yahoo, Bing e 
outros conhecidos busca-
dores.
As famosas técnicas de 
SEO (Técnicas de Otimi-
zação de busca) compre-
ende o uso correto de pala-
vras-chaves nas postagens 
do site ou blog, bem como 
outras práticas como ve-
locidade de carregamento 
de páginas, otimização de 
imagens e conteúdo.
O WordPress em sua es-
sência é uma platafor-
ma otimizada para SEO. 
Além disso, há vários plu-
gins especiais que ajudam 
na implementação dessas 
práticas. O Yoast é um dos 
exemplos. 
Oferece segurança
A segurança é um recurso 
importante na internet. E 
qualquer tipo de empreen-
dimento online deve con-
tar com bastante proteção 
para garantir a credibili-
dade e o profissionalismo 
que os clientes esperam.  
Nesse quesito, além da 
proteção própria da plata-
forma, o usuário terá à dis-
posição excelentes plugins 
de segurança, como, por 
exemplo, o Sucuri Securi-
ty e o Akismet.
Conheça algumas dicas 

essenciais para melhorar 
a velocidade do seu Wor-
dPress
Que o WordPress traz vá-
rias vantagens disso você 
já sabe, mas você sabia 
que com algumas dicas 
simples, é possível tor-
ná-lo melhor do que já é? 
Para isso, fique atento para 
as seguintes dicas a seguir. 
Utilize apenas os plugins 
essenciais
Não há dúvidas de que os 
plugins trazem vários be-
nefícios para o seu site ou 
blog em WordPress, mas 
aí vai um conselho impor-
tante: utilize-os com mo-
deração.
Uma quantidade acima do 
normal de plugins, espe-
cialmente aqueles que já 
estão desatualizados, po-
dem diminuir significati-
vamente o desempenho da 
sua plataforma WordPress. 
O ideal é que a primeira 
medida a ser realizada seja 
a retirada deles ou, caso 
considere mais convenien-
te, desative os plugins que 
já não possuem mais ser-
ventia. Mas ainda assim é 
importante contar apenas 
com aqueles que realmen-
te são necessários para o 
seu trabalho.
Usar plugin de cache
Cache consiste em um 
recurso capaz de reduzir 
as cargas dos servidores. 
Na realidade ele funcio-
na como um sistema que 
armazena as informações 
que são usadas com fre-
quência pelo sistema dos 
clientes.
Desse modo, o navegador 
não necessita ficar exigin-
do as mesmas informações 
repetidamente para o ser-

vidor. Além disso, o cache 
tem condições de melhorar 
o desempenho de qualquer 
site WordPress, se tornan-
do um dos métodos mais 
conhecidos para turbinar o 
seu projeto online.
Reduza o tamanho das 
imagens
No caso de um blog, ima-
gens com resolução muito 
elevada exige demais dos 
servidores. As imagens 
muito pesadas prejudicam 
nitidamente a velocidade 
de carregamento.
As medidas para sanar 
tal problema são simples. 
Basta usar nas postagens 
imagens de resolução bai-
xa, bem como contar com 
plugins de compressão 
para reduzir o tamanho 
dela. Um deles é o Smush.
it.
O WordPress é famoso 
pela sua versatilidade e 
eficiência
Sites institucionais, blo-
gs pessoais e lojas online 
podem se beneficiar muito 
das funcionalidades que 
essa plataforma oferece. 
Na realidade, o WordPress 
já é indicado para quase 
todos os tipos de projetos 
web. 
Com isso, na hora de esco-
lher ou comprar hospeda-
gem para o seu site Wor-
dPress escolha justamente 
um serviço de web hosting 
baseado nessa plataforma, 
pois as vantagens serão 
ainda mais evidentes.
Portanto, mantendo a 
quantidade aceitável de 
plugins e outras dicas de 
otimização, o WordPress 
permite obter que você ga-
ranta excelentes resultados 
para a sua presença digital.


