
PROGRAMAÇÃO
E S P E C I A L

·  Homenagem ao Centenário de Miguel 
Arraes no programa nacional do PSB no 
rádio e na televisão.

· Lançamento oficial do Centenário 
Miguel Arraes no Partido com programa-
ção na primeira Reunião da Comissão 
Executiva Nacional em 11 de abril de 
2016.

· Selo comemorativo Miguel Arraes 100 
Anos, com edição pelos Correios; 

· Linha do tempo virtual Miguel Arraes 
100 Anos no site da FJM e cartão postal: 
www.f jmangabeira.org.br/miguelarra-
es100anos . 

· Homenagem ao centenário de Miguel 
Arraes no Seminário Preparatório Elei-
ções 2016 para candidatos do PSB, com 
distribuição de materiais,  em  05, 06 e 
07 de maio de 2016.

· Realização do Curso de formação polí-
tica com base na vida, obra e legado de 
Miguel Arraes.

· Lançamento do livro Arraes e o PSB, 
com a trajetória do homenageado e a 
sua importância na condução do PSB 
por 12 anos.

· Lançamento do livro 1964, O Sonho In-
terrompido: Questão agrária e movi-
mentos camponeses em tempos de 
Arraes sobre o primeiro governo de 
Miguel Arraes no estado de Pernambu-
co, de autoria da Professora Aspásia Ca-
margo.

· Realização de Sessão Especial em ho-
menagem ao centenário de nascimento 
de Miguel Arraes de Alencar no Senado 
Federal, em  05 de dezembro de 2016.

· Seminário Internacional sobre a obra e 
vida de Miguel Arraes com exposição e 
debates sobre temas relacionados ao 
legado de Arraes para o socialismo de-
mocrático, em 15 e 16 de dezembro de 
2016.

· Circuito de divulgação do Centenário 
de Miguel Arraes nos Estados.

ACESSE A
LINHA DO TEMPO

MIGUEL ARRAES 100 ANOS
PELO LINK OU QR CODE

WWW.FJMANGABEIRA.ORG.BR/
MIGUELARRAES100ANOS

A Fundação João Mangabeira, o Partido 
Socialista Brasileiro e o Instituto Miguel 
Arraes apresentam o centenário de vida 
de Miguel Arraes, ícone da luta em prol 
do socialismo democrático no Brasil e 
no mundo.

A programação alusiva à efeméride in-
tegra diversas atividades e comemora-
ções que objetivam o intercâmbio de 
informações e o usufruto do legado po-
lítico do companheiro Arraes, com o 
lançamento de  livros, exposições, semi-
nário internacional e ações especiais 
nos eventos e publicações do PSB para 
o ano de 2016. 

Nasceu no Ceará em 15 de dezembro de 
1916. Construiu sua carreira política em 
Pernambuco e se tornou um dos maio-
res expoentes da esquerda no país.  Por 
conta de seu direcionamento e partici-
pação política, foi deposto pelo golpe 
militar em 1964, sendo preso e depois 
exilado por 14 anos na Argélia. No exte-
rior, participou ativamente do processo 
de independência de outros países de 
língua portuguesa.

Foi prefeito de recife, duas vezes depu-
tado estadual, e por três vezes deputa-
do federal e governador de Pernambu-
co, com uma trajetória de grande popu-
laridade junto ao eleitor e à sociedade.
Presidiu o PSB durante os anos de 1993 
a 2005 e é uma referência política e de 
vida.

APRESENTAÇÃO

15 de dezembro de 1916
Nasce no município de Araripe, Ceará, onde 
passa grande parte de sua infância e termina 
seus primeiros estudos. Anos depois muda-se 
para a cidade de Crato. Arraes era filho de um 
pequeno comerciante e agricultor, José Almino 
de Alencar e Silva, e Maria Beningna Arraes de 
Alencar.

Dezembro de 1959
Vence as eleições para prefeito de Recife
Durante sua administração, Arraes ganha o 
apoio e a comoção da população. Executa políti-
cas públicas, como o traçado urbano do bairro 
da Imbiribeira, melhorando a mobilidade com 
obras de infraestrutura urbana.

13 de maio de 1960
O Movimento de Cultura Popular (MCP) é criado 
como uma instituição sem fins lucrativos, duran-
te a primeira gestão na Prefeitura do Recife. As 
atividades iniciais são orientadas para conscien-
tizar as massas por meio da alfabetização e edu-
cação de base, difundindo novos métodos e téc-
nicas de educação popular.

1962
É eleito governador de Pernambuco com 47,98% 
dos votos. Com a popularidade em alta, Miguel 
Arraes é eleito pela primeira vez governador de 
Pernambuco.

21 de agosto de 1963
Por meio do 1º Acordo do Campo, apoia à luta 
dos trabalhadores rurais da Zona da Mata, regu-
lamentando assim, os direitos trabalhistas dos 
camponeses e os salários da categoria.

1 de abril de 1964
É preso pelas tropas do IV Exército no Palácio 
das Princesas (Sede do Governo Estadual). No 
ato de sua prisão, foi-lhe proposto que renun-
ciasse ao cargo em contrapartida de sua libera-
ção. Arraes se nega a renunciar ao cargo, sendo 
encarcerado em uma cela do 14º Regimento de 
Infantaria do Recife.

2 de abril de 1964
É levado para a ilha de Fernando de Noronha, 
onde permanece preso por oito meses.

Dezembro de 1964
Arraes é transferido para uma prisão da Compa-
nhia da Guarda e do Corpo de Bombeiros em 
Recife e lá fica até abril de 1965 quando é levado 
para a Fortaleza de Santa Cruz.

24 de maio de 1965
Com a transferência dele para o quartel do Rio 
de Janeiro, começam as negociações do exílio à 
Argélia. O país abre a oportunidade por meio de 
contatos amigos e depois de ser solto por força 
de um habeas corpus, Arraes consegue o asilo.

LINHA DO TEMPO

15 de setembro de 1979 
Arraes retorna ao Brasil e à política, após 14 anos 
de exílio, tendo sido beneficiado pela Lei de 
Anistia.

15 de novembro de 1982
De volta a Pernambuco, é eleito o Deputado Fe-
deral mais votado do estado, com 191.471 votos, 
um recorde em pleitos proporcionais no Estado. 
Filia-se ao PMDB (Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro), participa ativamente da cam-
panha das Diretas, estando presente no Comício 
do Anhangabaú.

15 de novembro de 1986
Com mais de 500 mil votos, Miguel Arraes volta 
ao Palácio do Campo das Princesas.

Fevereiro de 1990
Sai do PMDB e filia-se ao Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB).

1992
Miguel Arraes assume a presidência nacional do 
PSB

1994
Eleito pela terceira vez Governador de Pernam-
buco. As gestões de Arraes são orientadas pela 
mesma visão humanista de que o verdadeiro de-
senvolvimento só pode ser alcançado, e susten-
tar-se, com a conscientização das maiorias sem 
voz e sua inclusão no conjunto da vida social e 
política nacional.

1º de janeiro de 2003
Como o quarto candidato mais votado, Arraes 
volta a Câmara, onde integra a base aliada do 
presidente Lula, a quem indica o neto e herdeiro 
político Eduardo Campos para o Ministério da Ci-
ência e Tecnologia.

13 de agosto de 2005
Miguel Arraes morre em Recife, aos 88 anos, Seu 
corpo é velado no Palácio do Campo das Prince-
sas, local onde uma multidão acompanha o cor-
tejo até o Cemitério de Santo Amaro, na área 
central da capital pernambucana.
Seu túmulo é até hoje um dos mais visitados, ao 
lado do seu neto Eduardo Campos, falecido em 
2014.


