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Biografia de Jânio Quadros

Jânio da Silva Quadros nasceu em 25 de janeiro de 1917, em Campo
Grande, Mato Grosso do Sul, filho de paranaenses de classe média.
Estudou em Curitiba e em São Paulo, para onde se mudou na década
de 30. Formou-se em direito em 1939, trabalhou como advogado na
capital paulista antes de entrar para a vida pública.
Foi eleito vereador em 1947, deputado estadual em 1950, prefeito
de São Paulo em 1953 e governador em 1954. Retornou à vida pública
no fim da década de 70. Em 1982, perdeu a disputa pelo govêrno paulista,
mas conseguiu sua última vitória política em 1985, quando foi eleito prefeito
de São Paulo.
Orador carismático, fez sucesso entre os eleitores com sua pregação
sobre a moralidade administrativa.
Classificado por estudiosos como populista, foi eleito com 48% dos
votos, resultado que superou o recorde da época para o Brasil, tomou
posse em janeiro de 1961. Renunciou sete meses depois, alegando sofrer
pressão de “forças terríveis”.
Seu breve govêrno foi ambíguo, caracterizado por uma política interna
conservadora de combate à inflação e por ações externas progressistas
de aproximação com países de regime socialista e de defesa aberta de
Cuba em seu confronto com os Estados Unidos.
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Em 1964, Jânio teve seus direitos políticos cassados pelo Regime
Militar.
Em novembro de 1990, já sofrendo problemas de saúde, Jânio foi
abalado pela morte de sua esposa, Eloá do Vale, com quem teve dois
filhos. Nos dois anos posteriores, seu estado de saúde agravou-se, vindo
a falecer em 16 de fevereiro de 1992 em São Paulo.
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Discurso do Presidente Jânio Quadros
veiculado pela “Voz do Brasil”
Palácio da Alvorada, 31 de janeiro de 1961.

[COMUNICADO]
Rio de janeiro, 1° de fevereiro de 1961.
Êlevado à Presidência da República por inequívoca determinação do
povo brasileiro, não posso e não quero iniciar o exercício dêste mandato sem
o agradecimento a êsse voto de esperança. Nosso povo ativo e laborioso,
ei-lo aqui diante de mim, espiritualmente presente, a testemunhar neste ato o
triunfo dos seus anseios cívicos. Estou certo de que as mulheres e os homens
com quem me avistei e aos quais me dirigi durante a campanha no Norte e no
Nordeste, no Oeste, no Centro, no Leste e no Sul do país, têm suas atenções
voltadas para este Distrito Federal, êlevando suas preces ao Altíssimo, pelo
êxito da administração que se inicia. Que Deus onipotente me ilumine e me
resguarde na jornada. Como o afirmei em numerosas paragens do território
da pátria, este será um govêrno rude e áspero; tais objetivos não têm sentido
de ameaça, antes, exprimem a franqueza de quem não mente aos seus
concidadãos, porque não foge ao seu dever nem abdica das suas convicções.
Se não me faltar o arrimo da inspiração divina, se não me faltar o apoio das
multidões, se não me faltar o apoio do Legislativo e do Judiciário, sei de mim
que resgatarei a palavra de fé empenhada nas praças. Somos um Estado
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democrático cujos fins se contêm no govêrno do povo, pelo povo e para o
povo. O povo estará comigo e comigo governará. O povo será, a um tempo,
a minha bússola e o meu destino. Investido na chefia do Executivo, julgo-me
no dever de expor, para ciência de todos, o estado atual da República. É
indispensável que se conheçam na extensão e no vulto da sua inteira realidade
os problemas cujo deslindamento me compete. É necessário que se saiba o
que me entregam e as reais condições do que me entregam. Tenho por
imprescindível um severo arrolamento das questões que nos aguardam e que
resultam não apenas do estágio de desenvolvimento que atingimos, mas
também da carência de uma visão segura, ao mesmo tempo geral e específica,
dos reclamos com freqüência contraditórios dessa coletividade. Ao termo do
mandato, aceito que me julguem pelo que restar do cotejo entre o que recebo
e o que por minha vez transmitirei. Não há ninguém pessoalmente na mira das
prevenções que me atribuem, mas também não haverá ninguém, a começar
dos mais altos escalões administrativos, que possa situar-se fora das normas
de exação, compostura e integridade que caracterizarão os negócios públicos
neste qüinqüênio. Candidato, não revidei; presidente, não tenho paixões a
comprazer nem adversários a alcançar. Derrogarei até o limite extremo das
minhas forças a contrafacção do sistema político-administrativo que infelicitou
a pátria em alternância de ações irresponsáveis e de emissões em confiança.
No combate a essa adulteração, a essa corrupção que infecciona e debilita o
regime, não darei quartel. A vassoura que o povo me confiou nas assembléias,
trago-a comigo, para os serviços empreitados. Usá-la-ei em consonância
com o que prometi e com o que me reclamam, mas em caráter da mais
estreita imparcialidade. A estatística, todavia, demora infensa às frases da
retórica e à graça dos ditirambos. Se conclusões inculca, é que estas se acham
entranhadas no panorama que cumpre analisar. Será proveitoso, quando nada
para os juizes da história, que cada qual tome do ônus comum o quinhão que
lhe caiba.
É terrível a situação financeira do Brasil. Nos últimos 5 anos, o meio
circulante passou de 57 bilhões para 206 bilhões de cruzeiros. Faltam-me as
cifras da aluvião de papel-moeda relativa ao primeiro mês deste ano. Não
me causaria estranheza que a tabela complementar denunciasse fluxo ainda
mais incontinenti. Desenhadas em centenas de milhares, ao estrangeiro
devemos 3 bilhões e 802 milhões de dólares, o que marca, só a este título e
naquêle período, a êlevação de 1 bilhão e 435 milhões de dólares sôbre o
passivo anterior.
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