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HOJE NA HISTÓRIA

-Em 1815, Napoleão entra em Paris,

vindo do exílio, para novo e breve
período de governo.
-A Tunísia, no norte da África, obtém
sua independência em relação à França,
em 1956.
-É inaugurado, em 2006, o Museu da
Língua Portuguesa, em São Paulo, aberto
ao público no dia seguinte.

ARQUIVO PESSOAL

Atuação marcante

ACORDA, DIA
Na foto da posse,
Dariva (de paletó
xadrez) recebe o
abraço de outro
ícone de Osório, o
vereador Otaviano
Noronha (19171995), eleito para
vereança em 10
oportunidades,
e com 44 anos
de atividade,
de 1951 a 1995.

Num 20 de março, como hoje, em 1982, Osório perdia
um dos seus políticos mais populares: Jorge Dariva.
Ele nasceu em 23 de abril de 1929, em Maquiné, então
distrito osoriense, filho de Amadeu Ângelo Dariva e
Corina Alves. Dariva foi prefeito de Osório, nomeado
pelo governador Sinval Guazzelli (1930-2001) em 2 de
julho de 1975. Em 1979, foi novamente indicado para
o cargo. Naquela época, Osório era área de segurança
nacional, e o vereador da Arena, eleito com votação
expressiva em 1968, foi o escolhido. É considerado,
ainda agora, o grande nome da administração pública
local. O prefeito morreu, de infarto, em pleno exercício
do mandato, enquanto se preparava para inaugurar sua

grande obra, o novo Centro Administrativo Municipal
(prefeitura). O moderno edifício, que é, até hoje, sede
do Executivo da cidade, acabou servindo de câmara
ardente para o velório de Jorge Dariva. Foi um político
de inegável capacidade administrativa e visão de futuro,
como atesta sua obra: no seu governo, a cidade ganhou
uma faculdade (FACOS), o Corpo de Bombeiros, a
Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações
(CRT), balneários turísticos e diversas outras
realizações. Pesa ainda a seu favor o fato de que, quando
Dariva governou Osório, a cidade compreendia boa
parte do litoral gaúcho.

Colaborou Rodrigo Trespach

MAIRA VICENZI KNOP
Desliga o vazio da noite
na manhã que reclama fria
põe na gaveta o pão o aluguel
pendura o hoje que já passa
deixa a pressa no forno
assa o ânimo pro dia
na volta
conserta a tarde
que me falta

PIADA DO DIA
– Amor, me diga algo doce.
– Brigadeiro.
– Não, algo bonito.
– Cachorrinhos.
– Não! Diga algo sexy!
– A vizinha.
Santos do dia: Alexandra, Teodósio,
Ambrósio de Sena, Martinho de Braga

Identidade Visual de Zero Hora
através das décadas

REPRODUÇÕES

HÁ 30 ANOS... quarta-feira, 20 de março de 1985

HÁ 40 ANOS... quinta-feira, 20 de março de 1975

HÁ 50 ANOS... sábado, 20 de março de 1965

Presidente piora
novamente

No Vietnã do Sul,
Hué é evacuada

Campanha
polêmica em POA

Uma junta de nove
médicos já examinou
Tancredo Neves, mas
o quadro clínico do
presidente será definido
hoje. Exames indicarão
a necessidade ou não
de uma nova operação,
o que acontecerá se a
obstrução intestinal
for mecânica.

Autoridades pediram
que mais de 300 mil
civis sul-vietnamitas
fugissem da antiga capital
imperial, Hué, ontem. Há
crescentes indícios de
que o governo de Saigon
esteja se preparando para
abandonar as províncias
setentrionais de Quang
Tri e Huab Hien.

O diretor da Divisão
de Trânsito declarou
ontem que o secretário de
Segurança, Washington
Bermudez, começará a
Operação Esvazia Pneus
em Porto Alegre. A medida
de esvaziar pneus de quem
estaciona em fila dupla, além
da realização das punições
habituais, teve início no Rio.
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