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Facebook agora tem
Messenger para as crianças
NOVIDADE

AGÊNCIA O GLOBO

O Facebook anunciou on-
temoMessengerKids, apli-
cativo que será a ponte de
expansãodagigantedasmí-
dias sociais a um merca-
do ainda não explorado: o
de crianças com menos de
13 anos. O novo app, que
permite aos pais controlar

o uso da ferramenta pe-
los filhos, dá ao Facebook a
chance de fidelizar os pe-
quenos num momento em
que enfrenta a concorrên-
ciadeoutrasplataformasde
mídias sociais - sobretudo a
Snap - na disputa pelo pú-
blicoadolescente.
O Facebook Messenger

Kids demanda que os pais
habilitema conta e aprovem
alistadecontatosdacriança.

Estatais cortaram 33 mil funcionários
EM 2017

FOLHAPRESS

O Ministério do Planeja-
mento acredita que as esta-
tais encerrarão o ano com
menos de 500 mil funci-
onários, o que, se confir-
mado, representará 50 mil
empregados a menos que
em 2015, divulgou a pasta
nesta segunda-feira (4).
O quadro de pesso-

al dessas empresas vem

sendo enxugado ano a
ano desde 2014. As es-
tatais encerraram o ter-
ceiro trimestre com 506,8
mil funcionários, o menor
patamaremseteanos.
O secretário de Empre-

sas Estatais do Planeja-
mento, Fernando Antônio
Ribeiro Soares, afirmou
que a redução se deve
aos programas de desli-
gamento voluntário que
vem sendo implementa-
dos pelas empresas.

Somente neste ano,
15 estatais realizaram
PDV, entre elas a Cai-
xa, a Eletrobras, a
Infraero e osCorreios.
“O objetivo desses pro-

gramas é recuperar as
estatais, reduzir custos,
elevar a produtividade e
aproximar os seus indica-
dores dos de mercado. Há
ainda rescaldo dos PDVs,
e acreditamos que termi-
nar o ano com menos de
500 mil funcionários nas

estatais é plenamente fac-
tível”, afirmouSoares.

CAIXA LIDERA
A estatal que mais redu-

ziu seu quadro de pesso-
al em 2017, na comparação
com 2016, foi a Caixa, com
uma queda de 7,5% (de
94,9 mil empregados pas-
sou para 87,7 mil). O que
menos reduziu foi o Banco
do Brasil, com uma queda
de 2,6% (de 102,4 mil para
99,8mil empregados).
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