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1 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL

Cartaz do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), criado em janeiro de 1984. Acervo: CSBH/FPA

01/01/1804 - Revolução haitiana 

01/01/1959 - Vitória dos revolucionários na Revolução Cubana 

06/01/1835 - Tomada de Belém institui o governo Cabano, província do Grão-Pará, revolta da Cabanagem 

21/01/1984 - 1° Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e criação do MST 

22/01/1922 - Centenário do nascimento de Leonel Brizola 

25/01/1835 - Revolta dos Malês em Salvador, Bahia 

27/01/1881 - Greve dos jangadeiros paralisa o trá�co de escravos no porto de Fortaleza, abolindo na prática a escravidão no Ceará



Encontro Nacional de Fundação do PT, realizado no Colégio Sion. São Paulo-SP, 10 de fevereiro de 1980. 
Foto: Juca Martins. Acervo: CSBH/FPA

10/02/1980 - Fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), criado no período de redemocratização do Brasil, congregando diversas lideranças e 
forças de esquerda do país. Hoje o partido conta com mais de um milhão e quinhentos mil �liados.

11/02/1922 - Semana de Arte Moderna em São Paulo, capital, discute a arte e identidade nacionais

24/02/1932 - Conquista do voto feminino no Brasil, tendo sido eleita a primeira deputada federal mulher no ano seguinte



1 - CARNAVAL 

Ato em homenagem à vereadora Marielle Franco, Rio de Janeiro, na Cinelândia, 14 de outubro de 2018. 
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

03/03/1963 - Criação do Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), inspirado na CLT, vitória da organização dos trabalhadores do campo, que passam a ter 
direitos trabalhistas e de organizaçaõ sindical

06/03/1817 - Revolução Pernambucana 

08/03- Dia Internacional da Mulher.

14/03/2018 - Assassinato da vereadora Marielle Franco, eleita em 2016, com 46.502 votos, ativista pelos direitos humanos e contra a ação das milícias 
no Rio de Janeiro. Sua execução foi seguida de grandes mobilizações da esquerda em diversas cidades do país e também no exterior. O mandante da 
execução ainda não foi responsabilizado

19/03/1849 - Insurreição do Queimado, contra a escravidão, no Espírito Santo. 

25/03/1922 - Fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB).



Após a homologação da reserva Raposa Serra do Sol em 2005, seguiram ocorrendo con�itos até sua con�rmação 
pelo STF em 2009. Foto de manifestante em 2009, Brasília-DF, 19 de março 2009. Foto: Antonio Cruz/ABr

15 - SEXTA-FEIRA SANTA | 17 - PÁSCOA | 21 - TIRADENTES

01/04/1964 - Entre 31/3 e 01/4, golpe destituiu o governo de João Goulart , instaurando uma ditadura militar no país por mais de duas décadas

15/04/1906 - Primeiro Congresso Operário Brasileiro cria a primeira central sindical nacional

15/04/2005 - Homologação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, em Roraima. O processo todo foi do �nal dos anos 1970 até 2009

16/04/1968 - Greve de metalúrgicos em Contagem, Minas Gerais. Foi a primeira greve com adesão massiva durante a ditadura militar

16/04/1984 - Campanha Diretas Já! tem grandes mobilizações no país. Nesta data, reuniu 1 milhão e meio de pessoas em São Paulo, capital

17/04/1996 - Massacre de Eldorado dos Carajás. 21 integrantes do MST foram mortos por ação da polícia. O mês é conhecido como Abril Vermelho

29/04/1925 - As forças tenentistas paulistas e gaúchas se encontram em Foz do Iguaçu, iniciando o que �cou conhecida como a Coluna Prestes 
(1925-1927)



1 - DIA MUNDIAL DO TRABALHO

01/05 - Dia do trabalhador

01/05/1943 - Instituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

05/05/1996 - Criação da Fundação Perseu Abramo, instituída pelo PT

12/05/1978 - Greve dos trabalhadores da Scania, desa�ando a lei antigreve da ditadura, 
marca o início de uma série de greves no ABC paulista e que se espalhariam pelo país

14/05/1962 - Início da Greve dos Queixadas . Os trabalhadores sustentaram a greve 
por 7 anos

25/05 - Dia da África

29/05/1979 - Reconstrução da União Nacional dos Estudantes (UNE), que havia sido 
tornada ilegal em 1964 , após o golpe civil-militar

31/05/2017 - XIV Reunião da CPC Mercosul reconhece a Serra da Barriga, Quilombo 
dos Palmares, Patrimônio Cultural do Mercosul

Cartaz convidando trabalhadorxs ao ato de 1º de maio [de 1980], período de 
grandes mobilizações sindicais e formação do PT. São Bernardo do Campo-SP. 
Acervo: CSBH/FPA



16 -  CORPUS CHRISTIAprovada em 2017 a criação da Secretaria Nacional LGBT do PT, com assento no Diretório Nacional e também na 
Comissão Executiva Nacional do partido. Brasília-DF, 06 de julho de 2017. Foto: Lula Marques/Agência PT

05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente.

06/1917 - Greve de operárias  da fábrica de têxteis Mariangela, ressaltando a participação feminina na primeira Greve Geral do país, em São 
Paulo, capital

06/06/2004 - Fundação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

28/06/1997 - 1ª Parada do Orgulho Gay no Brasil, realizada em São Paulo, capital. Buscava dar visibilidade à população GLT (gays, lésbicas e 
travestis) e exigir direitos para essa comunidade. O evento reuniu cerca de 2.000 pessoas e desde então é realizado anualmente



Ato de criação do MNU. São Paulo-SP, 07 de julho de 1978. Foto: Jesus Carlos/Imagens

02/07/1823 – Fim da Guerra de Independência na Bahia, que perdurou por quase dois anos. Com ampla participação popular, a data é celebrada até 
os dias atuais, contrapondo a narrativa o�cial da independência pací�ca

07/07/1978 – Ato de fundação do Movimento Negro Uni�cado (MNU)

19/07/1979 - Revolução Sandinista, na Nicarágua 

20/07/2010 - Promulgado o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, com vistas à promoção de igualdade de oportunidades e o combate à 
discriminação racial. A Lei é de autoria de Paulo Paim, deputado federal pelo PT/RS

25/07 – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. 



Criação da CUT durante o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT). São Bernardo do Campo-SP, 28 de 
agosto de 1983. Foto: Autoria desconhecida. Acervo: CSBH/FPA

08/1798 - Início da Revolta dos Búzios , movimento republicano e contra a escravidão, também conhecido como Conjuração Baiana e Revolta dos Alfaiates 

09/08 - Dia Internacional dos Povos Indígenas 

12/08 - Dia Internacional da Juventude 

12/08/1983 - Assassinato de Margarida Maria Alves, trabalhadora rural, liderança sindical. Desde os anos 2000, é realizada nesta data a Marcha das 
Margaridas. 

28/08/1983 - Fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

31/08/2016 - Golpe de Estado organizado por setores conservadores da mídia, do judiciário e do parlamento, destituiu do cargo a presidenta 
democraticamente eleita, Dilma Roussef 



7 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

07/09/1822 - Grito de independência, proclamado por D. Pedro I, se torna marco 
o�cial de Independência do Brasil. O Grito dos Excluidos, mobilização crítica às 
comemorações o�ciais, reúne organizações de esquerda nesta data, e terá sua 28ª 
edição em 2022 

16/09/1931 - Criação da Frente Negra Brasileira, entidade pioneira do movimento 
negro no Brasil

20/09/1835 - Início da Guerra dos Farrapos, republicana, no Rio Grande do Sul

Cartaz da 13ª edição do Grito dos/as Excluídos/as. Brasil, 2007. Acervo: CSBH/FPA



12 - NOSSA SENHORA APARECIDA

05/10/1988 - Promulgada a Constituição Federal. 

22/10/1912 - Início da Guerra do Contestado, na divisa entre Paraná e 
Santa Catarina. 

26/10/2022 - Centenário do nascimento de Darcy Ribeiro 

27/10/1945 - Aniversário de Luiz Inácio Lula da Silva. Fundador e 
primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores. Presidente do Brasil 
entre 2003 e 2010. Jornal PT Na Luta da Constituinte, nº10, outubro de 1988, capa. O jornal informava a 

militância sobre a atuação da bancada petista na constituinte, retratada na capa deste 
número. Acervo: CSBH/FPA.



2 - FINADOS | 15 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Registro dos marinheiros que �zeram a Revolta da Chibata, na antiga capital do país. Rio de Janeiro-RJ, 22 a 26 de 
novembro de 1910. Foto: Wikimedia Commons.

03/11/1970 - Posse de Salvador Allende na presidência do Chile, pela Unidad Popular. 

07/11/1896 - Massacre de Canudos contra os camponeses liderados por Antônio Conselheiro. Nesta data, foi enviada a primeira expedição do Exército 
brasileiro para o local. 

20/11 - Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Remete à memória de Zumbi dos Palmares. 

20/11/1995 - Dia do reconhecimento de propriedade do primeiro quilombo no Brasil, a Terra Quilombola Boa Vista, no Pará 

20/11/1910 - Revolução Mexicana 

22/11/1910 - Revolta da Chibata 

23/11/1935 – Início dos levantes comunistas organizados por lideranças da Aliança Nacional Libertadra (ANL) nos estados do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Rio de Janeiro, contra o governo de Getúlio Vargas 



25 - NATAL

13/12/1838 - Início da Revolta da Balaiada , na província do Maranhão, que se 
estende até 1841 

15/12/1916 - Nascimento de Miguel Arraes 

22/12/1963 - Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag). 

22/12/1938 - Fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade 
representativa dos estudantes do ensino superior 

22/12/1988 - Assassinato de Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes, 
ativista, liderança sindical e fundador do PT.

Campanha “Nós queremos 50 por cento”, mobilização estudantil pelo abatimento no custo 
de transporte e outros. 3 anos depois, seria criada a UNE. Jornal A Manhã. Rio de Janeiro, 
nº 158, 24/10/1935. Acervo: Biblioteca Nacional.


