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Nomeação de Heather Nauert como Porta-voz do Departamento de Estado
O Departamento de Estado tem o prazer de receber Heather Nauert como a nova porta-voz do
Departamento de Estado. Nauert chega ao Departamento com mais de 15 anos de experiência
como âncora e correspondente, cobrindo notícias e eventos nacionais e internacionais, incluindo
os ataques terroristas de 11 de setembro, a guerra no Iraque e o genocídio em Darfur, no Sudão.
A experiência na área de mídia de Heather e seu grande interesse por assuntos internacionais
serão de grande valia, pois ela transmite as prioridades da política externa do governo para o
povo americano e para o mundo.
Antes de entrar para o Departamento de Estado, Nauert foi âncora e correspondente baseada em
Nova York do canal de notícias Fox. No excelente programa de notícias a cabo matutino “Fox
and Friends”, ela era responsável pelas notícias de última hora. Além disso, ela regularmente
comandou, sozinha ou em conjunto, outros programas da Fox News e contribuiu para todas as
plataformas de notícias, inclusive rádio, rádio via satélite e internet.
Heather Nauert entrou na Fox depois de se formar na Escola de Jornalismo da Universidade de
Columbia. Dentro dos EUA, ela cobriu as últimas quatro eleições presidenciais, inclusive fez
reportagens nos estados com maior disputa eleitoral, nas convenções republicanas e democratas e
durante as posses dos presidentes. Ela também trabalhou como âncora nas coberturas dos ataques
terroristas em Orlando, San Bernardino e Boston, assim como na crise financeira de 2008. Antes
de ingressar na Fox News, Nauert foi correspondente da rede ABC News, onde viajou muito
para dar as últimas notícias dos Estados Unidos e do exterior. Na ABC News, sua grande
reportagem sobre as adolescentes do Iraque durante a guerra foi indicada ao Emmy. Antes de
trabalhar com notícias, Heather Nauert foi conselheira na indústria da saúde. Ela se formou no
Mount Vernon College, em Washington D.C.

