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NOTÍCIA 1

Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro nos EUA
Ela afirmou que noiva e convidados encararam 

bem a brincadeira.
04/09/2019

Uma madrinha apareceu no casamento
de sua irmã fantasiada de dinossauro, no
estado americano de Nebraska, e uma
foto dela no traje viralizou.

Christina Meador disse à imprensa local que, quando sua irmã pediu que ela
fosse sua madrinha, disse que ela poderia escolher seu traje e ela levou isso ao pé
da letra, ao vestir uma fantasia inflável de tiranossauro.

Ela postou a foto e disse que não se arrependeu. Também afirmou que a
noiva e os convidados não se importaram com a brincadeira.

A fantasia foi dada como presente à noiva.



NOTÍCIA 2

Cachorrinho dá susto em donos e viraliza na web
Filhote da raça corgi, comeu frutas e dormiu manchado de vermelho. Após susto, 

vietnamitas desvendaram a cena em post.
24/03/2020

Um cãozinho da raça corgi foi responsável
por um baita susto na web após seus
donos postarem uma foto dele dormindo
no chão depois de uma refeição, no
Vietnã.
O filhote, cujo nome seria Gody, atacou
alguma fruta vermelha e depois dormiu de
barriga para cima, com o pelo todo
manchado após a refeição.

A cena, que poderia ser traumatizante, foi logo desvendada no mesmo post, que já
teve mais de 12 mil reações no Facebook desde sexta-feira (20). O filhotinho
aparece nas fotos seguintes acordado, todo lambuzado, erguido por um homem.



NOTÍCIA 3

Guaxinim 'assaltante' fica preso em máquina de venda de lanches nos EUA
Incidente curioso ocorreu na quarta-feira (14) na Flórida.

Um guaxinim "ladrão" ficou preso em uma máquina
de venda de lanches no estado americano da Flórida. O
caso ocorreu no condado de Volusia na quarta-feira (14).
A polícia postou fotos do "assaltante" pego em
flagrante.

"Este senhor foi apreendido hoje quando cometia um
furto em uma máquina de venda de comida na escola
Pine Ridge", disse a polícia.

O guaxinim foi resgatado pelas autoridades de
controle animal e solto no mato.



NOTÍCIA 4

Cachorro 'sequestra' carro policial no Texas
Pit bull agressivo acabou 'preso', 'acusado' também de comer o lanche dos policiais.

Um cachorro pit bull "sequestrou" uma viatura policial na noite do
último sábado (15) no estado americano do Texas, segundo a
polícia local.
Tudo começou quando os policiais da cidade de Kilgore
responderam a um chamado sobre um cachorro agressivo que
estava solto na rua.
Quando o oficial chegou ao local, ele achou que poderia capturar o
cachorro abrindo a porta traseira da viatura e obrigando-o a subir
no banco de trás.
Mas o policial acidentalmente deixou a porta dianteira aberta, e o
cachorro subiu e, rosnando, não deixou mais o policial entrar.

O agente fechou a porta com o cachorro dentro e pediu ajuda para as autoridades de controle
animal. O cão acabou sendo controlado e, brincou a polícia, levado "sob custódia", acusado
de sequestrar uma viatura e comer a carne seca do lanche dos policiais.



Gambá, não! Guaxinim.

Eram umas sete horas da manhã, quando um matuto norte-americano, se é
que lá nos Estados Unidos têm matuto, procurava um bar, no pequeno condado de
Volusia, na Flórida. O rapaz vinha de uma bebedeira e somente encontrou aberta
uma escola de línguas, onde havia uma lanchonete anexa e não pensou duas vezes
em invadi-la em busca de uma saideira.

Dirigiu-se automaticamente a uma máquina de lanches, sucos e cervejas e, ao
tirar do bolso uma moeda de “cents” e colocá-la no local que lhe daria a solução
para o último gole, assustou-se e começou a gritar num inglês que, como eu disse,
era de matuto:

ꟷ Um gambá! – dizia ele enlouquecidamente ꟷ Um gambá!
Apesar de um pouco cedo, havia inúmeras pessoas no estabelecimento.
ꟷ Um gambá – repetia nosso ianque apavorado.
Depois do primeiro impacto, em que um senhora gordinha subira no banco e

uma mocinha saíra correndo da lanchonete, um atendente e a gerente vieram até
ele.



Grande não foi o susto que eles tomaram ao ver que, na máquina de
lanches, havia um animal preso. A gerente mais do que depressa, retrucou o
bêbado:

ꟷ Isso é um gato, senhor!
ꟷ Não é nada. É muito grande para ser um gato. É uma raposa – disse o

atendente.
O nosso protagonista continuou batendo o pé (será que tem isso em

inglês?):
ꟷ É gambá. Tô sentindo o cheiro.
Nesse momento, quem ainda não tinha ido até naquele canto, tinha saído

sem pagar a contar, com nojo do gambá. Um senhorzinho, na pressa de não pagar
o que comera, escorregou no tapete e caiu de focinho no chão.

Entre “é gambá”, “é gato”, “é lebre” (surgiu até isso, pode?), passaram-se uns
30 minutos. A sorte é que alguém teve a boa ideia de chamar a polícia florestal.
Não tinham aberto a máquina até o momento, por ordem da gerente. Finalmente,
os policiais o fizeram e descobriram que todos erraram:



ꟷ Ah, não passa de um filhotinho de guaxinim que ficou preso aqui. Na
certa procurava comida.

A essa altura, não tinha ninguém na lanchonete, pois os clientes tinham
saído sem pagar e uns poucos deixaram uma gorjeta no balcão. Os policiais
levaram o ladrão de comida para o soltarem num bosque próximo.

ꟷ Senhora! – disse o atendente – Todos foram embora.
ꟷ Não importa. Mas que era gambá, não era. Bêbado mentiroso!
Por falar em bêbado, cadê ele? Àquela altura do campeonato, ninguém

percebera que o rapaz já estava longe. Caminhava tranquilamente por aquelas
ruas da Flórida, em busca de um bar, resmungando baixinho:

ꟷ Ainda acho que era um gambá!



Características da crônica
➢ Narrativa informal, familiar, intimista;

➢ Texto ligado à vida cotidiana;

➢ Conta com o uso da oralidade na escrita: linguagem coloquial;

➢ Exige a sensibilidade no contato com a realidade;

➢ Marcado pela síntese;

➢ Nesse texto, o uso do fato é um pretexto para o artista exercer seu estilo e criatividade;

➢ Texto com dose de lirismo;

➢ Possui natureza ensaística;

➢ Narrativa de leveza: sem aprofundamento de conteúdo;

➢ A crônica trata de assuntos sérios por meio de uma aparente conversa fiada;

➢ Há uma boa dose de humor;

➢ Quanto ao tamanho, há a brevidade;

➢ É um texto moderno: está sujeita à rápida transformação e à fugacidade da vida
moderna.


