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VIANA 
MARANHAO 

t. ASPECTOS F!SICOS - Area: 818 km' 
(1956); altitude: 20 m; temperatura me
dia em oc das maxim as: 32; das mini
mas: 29 . 

t. POPULAQAO - 26156 habitantes (esti
mada para 1-VII-1956); densidade demo
grafica: 32 habitantes par quil6metro qua
drado. 

t. ATJVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria e 
cuztura da mandioca e do arroz. 

u VEfCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 9 caminh6es. 

t! ASPECTOS URBANOS (sede) 
goes eletricas. 

160 liga-

u ASSISTENCIA MEDIICA (sedeJ - 1 hospi
tal geral com 6 leitos ; 1 medico no exer
cicio da protissao. 

t! ASPECTOS CULTURAIS - 22 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum; 1 biblioteca. 

u FINANQAS MUNICIPAlS PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 1 023; receita tributaria: 223; des
pesa realizada: 1 683 . 

t.c REPRESENTACAO POLiTICA - 9 verea
dores em exercicio. 

Texto de Renato Rocha e desenho da capa 
de Marcos Vinicius da Rocha, da Diretoria de 
Documentagao e Divulgagao do ONE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

NA segunda metade do seculo XVII, os jesui
tas fundaram a Missao de Concei~ao de 

Maracu, desloc.ando para aquele local certo 
numero de indios Guajajaras procedentes da 
aldeia do Itaqui. Mas, ao que parece, somente 
em principios do seculo seguinte os padres da 
Companhia de Jesus se estabeleceram na re
giao, edificando, na extremidade de "urn espo
rao de terra firme que avan<;a entre a lagoa 
e uma das suas enseadas", uma igreja sob a 
invoca<;ao de Nossa Senhora da Concei<;ao. 
Ha, tambem, noticias relativas a explora~ao 
de minas de ouro para as band,as do rio Turi. 

Aos padres jesuitas vieram juntar-se pos
teriormente, sob os auspicios da administra
gao publica, alguns colonos portugueses que, 
acompanhados de grande numero de escravos 
negros, se localizaram na sede da aldeia e 
em outros pontos, dedicando-se ao comercio 
e a agricultura. 

Em 8 de julho de 1757, foi criada a vila, 
com a denominac;ao de Viana, pelo governa
dor da Capitania, Gon~alo Pereira Lobato e 
Sousa, que ali compareceu acompanhado de 
outras autoridades. Em nome do governo por
tugues, o governador tomou posse da vila e 
de todos os bens a ela pertencentes, conforme 
a relagao que lhe foi apresentada pelo padre 
Manuel das Neves , da Companhia de J esus , 
missionario que a dministrara a antiga aldeia, 
assistido pelo padre J ose Rancone, como pro
curador do seu colegio . 

Pelo mesmo governador, foi concedida a 
vila, em 30 de outubro de 1759, uma legua de 
terra em quadra para o seu patrimonio. A 
titulo de indenizagao, por ser a doagao par
cialmente alagadi<;a, ser-lhe-ia concedida 
mais tarde nova por<;ao de terra, contigua ao 
antigo patrimonio. 

Em 1768, o governador Joaquim de Melo e 
P6voas, relatando a coroa portuguesa a via
gem que fizera ao interior da Capitania, in
formava haver estado em Viana, achando ex
celente a sua situaQao. Encontrara uma "boa 
igreja, suficiente casa de camara e uma forte 
cadeia". Visitou a escola, que "estava muito 
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bern provida de rapazes", dos quais "alguns 
escrevem bern". Ainda de ac6rdo com o depoi
mento do governador, a vila dispunha de 
boas casas, embora t6das cobertas de palha, 
e de uma boa olaria, tendo ele ordenado que 
as casas em construgao e as que de futuro se 
levantassem f6ssem cobertas de telhas, aju
dando-se os mm·adores uns aos outros. 

Provida de par6quia des de 1757, quando 
cessou a jurisdigao temporal e secular dos 
missionaries regulares que administravam a 
Missao, a vila passou a ser ass!stida espiri
tualmente par vigarios designados pelo bis
pado. 

Em 1820, contava a localidade uma grande 
praga, cinco ruas e algumas travessas, com 
137 fogos e 843 almas, em cujo numero se 
incluiram aproximadamente 400 indios domes
ticados. 

A comarca, criada pelo Art. 1.0 da Lei 
provincial de 29 de abril de 1835, compreende 
os Municipios de Viana e Mearim. 

A Lei provincial n.0 377, de 30 de junho 
de 1855, elevou a vila a categoria de cidade. 

Em 1860, a populagao do Municipio com
punha-se de 6 506 pessoas livres e 1 939 es
cravos. 

Pela divisao territorial vigente em 1.0 de 
jan eiro de 1958, o Municipio comp6e-se de ape
nas urn distrito, o do mesmo nome. 

Em Viana, nasceram Antonio Bernardo 
da Encarnagao e Silva (1799-1848) , lente de 
ret6rica e poetica do Liceu Maranhense; 
Celso Magalhaes 0849-1879) , poeta, nove
lista , critico e magistrado, urn dos precursores 
dos estudos folcl6ricos no Brasil; AntOnio Lo
pes da Cunha (1889-1950 ), magistrado, pro
fessor, jornalista e poeta, membra da Acade
mia Maranhense de Letras; e Raimundo Lo
pes da Cunha (1894-1941), naturalista e etn6-
grafo de renome, autor de vasta obra lite
r aria. 

LOCALIZAl;AO DO MUNICiPIO 

A sEnE municipal de Viana dista (em linha 
reta) 107 km da capital estadual. Coor

denadas geograficas : 3° 14' de latitude sul e 
44° 59 ' de longitude W. Gr. 

0 Municipio esta localizado na Zona Fi
siografica da Baixada. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

D ISPERSA por uma area de 790 quil6metros 
quadrados em 1955, a populagao de Viana 

atingia, na mesma data, 25 898 habitantes 
(estimativa do DEE), de que resulta uma 
densidade demogrifica da ordem de 33 pes
soas por quil6metro quadrado (em 1950, se
gundo o Censo a populagao era de 22 827 ha
bitantes, dos quais 11 288 homens e 11 539 
mulheres ) . Essa densidade coloca o Munici
pio em posigao de setimo lugar em relagao a 
esse indice demografico no Maranhao. Releva 
notar que, dessas 7 comunas, tres - Viana, 
Matinha e Sao Bento - estao na regiao fisio
grafica da Baixada, duas - Coelho Neto e 
Duque Bacelar - na do Baixo Paraiba e as 
outras duas - Sao Luis e Ribamar - na do 
Litoral do Norte. 

Ressalvadas as exceg6es, os principais 
nucleos populacionais seguiram os cursos dos 
rios - quando nao se ativeram ao litoral -, 
aproveitando a extensa rede hidrografica 
maranhense como eficiente meio de trans
porte e penetragao. 

As caracteristicas demogrificas do Muni
cipio em alguns aspectos se assemelham as 
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do Estado. Por exemplo: ha predominancia 
quase absoluta de brasileiros natos (99,9%, 
em ambos os casas) e, dentre esses, a grande 
maioria professava a religiao cat6lica (Viana : 
99 %; Maranhao: 98 %). Quanta a discrimina
gao segundo a cor, na comuna ha ligeira pre
dominancia de brancos (42%) s6bre pardos 

(36%) ; em todo 
o Estado a metade 
da populac;ao e par
da e 34%, branca. 
Tambem quanta a 
localizagao, embora 
a maior parte da 
populagao estej a no 
quadro rural (78% 
em Viana e 83% no 

QUADRO URBANO ~ 6 % Maranhao) , n 0 S 
quadros urbana e 

OUADRO SUBURBANO - 15% suburbano do Mu-
OUADRO RURAL ~ 79 % nicipio estao, res-

pectivamente, 6% 
e 15% dos habitantes, enquanto que as per
centagens correspondentes ao Estado sao: 
10% e 7%. 

Na cidade acham-se 22 % da populagao, 
vista a populagan do Municipio ter maior ati
vidade na agricultura e na pecuaria. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

CoNSIDERANDO-SE a populagao de 10 anos e 
mais, o principal ramo de atividade e 

"agricultura, pecuaria e silvicultura": 63 %. A 
industria extrativa e o segundo ramo, com 
25 %. Note-se que o total a que se referem as 
percentagens de atividade da populagao exclui 
as pessoas ocupadas em atividades domesticas 
nao remuneradas e escolares discentes, na
quelas que nao puderam ser incluidas nos di
versos ramos, nas nao definidas ou nao decla
radas. 

Agricultura e peczuiria 

T ENDO em conta certas caracteristicas, in
clusive de ordem econ6mica, alguns estu

diosos situam o Municipio de Viana na cha
mada Zona dos Campos da Baixada (na parte 
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dos campos baixos em contraposic;ao aos 
tesos ) , que corresponde a Zona da Baixada, 
na divisao regional, e se estende a sul e a 
sudoeste do golfao, abrangendo os cursos in
feriores dos rios Pericuma, Pindare, Mearim, 
Itapecuru e medio Turiagu. Ai , a predomi
nancia e da pecuaria e da agricultura de sub
sistencia, embora nao exista, especificamente, 
uma zona agricola ou pecuaria, mas, antes, 
urn complexo de atividades, com ligeira pre
dominancia, conforme o lugar, de uma sabre 
outra. 

De modo geral, a agricultura aparece ao 
lado da pecuaria nos municipios em que se 
da o contato dos campos com a mata. Na bai
xada, todavia, a parte a agricultura de sub
sistencia, encontram-se duas zonas agricolas 
importantes - uma delas e a de Viana, onde 
sao cultivados a mandioca e o arroz, princi
palmente, como se pode verificar pela tabela 
a seguir (dados do Servic;o de Estatistica da 
Produc;ao, 1955) : 

VALOR DA PRODU<;AO 

ESPECIFICI\!/AO 
NUmeros % sObre 
absolutos o total 

(Cr$ 1 000) 

~1andioca .. 4 000 64,16 
Arroz com casca . . 1 250 20,05 
Outros (1) .. 984 15,79 

TOTAL.. 6 234 100,00 

(1 ) Em outros estao incluidos milho, caua-de-acUcar, fumo em COiba , 
banana, cOco-da-baia. fei jao, manga, tomate, algodiio, mamona, cafe, abacate; 
laranja, cacau em fava, etc . 

A produc;ao de mandioca e arroz, no 
ultimo quinquenio, foi a seguinte: 

MANDIOCA ARROZ COM GASCA 

ANO S 
Quanti dade Valor Quantidade Valor 

(I) (Cr$ 1 000) (saco de 60kg) (Cr$1 000) 

1951 .. . ... . 35 000 5 250 16 800 504 
1952 .. .. 20 000 4 000 25 000 1 250 
1953 .. .. 18 000 2 160 40 000 4000 
1954 ... 17 000 2 040 45 000 3 150 
1955 .. 20 000 4 000 25 000 1 250 

A Zona dos Campos da Baixada - como, 
ademais, a do Baixo Sertao, que lhe sucede, 
no sentido do litoral para o interior - e a 
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sede propria da agricultura maranhense, que 
ai encontrou condig6es para desenvolvimento. 
A atividade agricola vern decrescendo, no en
tanto. 

Como ja se observou, todavia , a pecuaria 
tern bastante expressao, e embora extensiva, 
e bastante representativa. ultimamente tern 
havido a preocupagao, por parte dos criado
res, de melhoria do gado, com a introdu
gao de' reprodutores da raga zebu. Como 
nao ha pastos cercados no Municipio, a in
fluencia que poderia ser exercida sobre a qua
lidade dos rebanhos e diminuida. A pecuaria 
sofre tambem os efeitos da variagao climatica 
de duas estag6es bern marcadas, pois no Ma
ranhao, do mesmo modo que na Amazonia, 
denomina-se "verao" a epoca seca, qualquer 
que seja o periodo em que ocorrer, ao passo 
que ao periodo chuvoso chamam "inverno". 
Assim, se no "inverno" o gado bovino pasta 
dentro d 'agua, no "verao" nao e dificil, em 
muitos locais, sofrer justamente a falta de 
agua e do pasto. Para evitar este fato, OS va
queiros fazem a mudanga do gado para luga
res apropriados, retornando na epoca das 
cheias dos cam.pos baixos. No "verao" ou nos 
meses de janeiro e fevereiro e feita a engorda 
do gado nos campos baixos. De Viana - e de 
Pindare-Mirim - o gado segue para Cajapi6 
ou Vit6ria do Mearim, onde passa o "inverno", 
atinge Santa Helena, partindo de Pinheiro, 
voltando depois aos campos ferteis de Peri
cuma. 

0 porto de Inveja, em Viana, e urn dos 
pequenos portos pelos quais se efetua o co
mercia de gado, mantido principalmente com 
Sao Luis. 0 transporte e feito pelas gabarras 
- barcos de vela, tipicos - , embora seja o 
gado tambem transportado "em pe". 

A importancia economica da pecuaria 
mais se evidencia no comercio do gado, en
viado para abate na Capital. A produgao de 
leite e reduzida, sendo a industrializagao, por 
isso mesmo, limitada. S6 incidentalmente esse 
alimento entra na dieta da populagao local: os 
homens dos currais costumam toma-lo mis
turado com farinha d'agua ou seca, plrao 
que por vezes acompanha a carne ou peixe 
assado. No proprio retiro, em pequena quan
tidade, consomem-se a nata e a coalhada, 
usando utensilios geralmente rudimentares. 

Viana conta com 38 000 cabegas de gado 
bovina - o primeiro rebanho da Zona a que 
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pertence e urn dos seis principais do Estado 
- e 40 000 cabegas de suinos. 

0 valor total da populagao pecuaria atin
giu, em 1955, 94 milh6es de cruzeiros. 

Prodw;;iio extrativa vegetal 

0 MARANHAO e 0 principal produtor de ba
bagu dentre os Estados do Brasil. Os 

grandes produtores estaduais extraem uma 
quantidade que varia entre 1 000 e 5 000 tone
ladas (com excegao de Dom Pedro - 7 000 t o
neladas l e localizam-se principalmente nas 
Zonas do Itapecuru, da Baixada e do Baixo 
Mearim. Vian a produziu, em 1955, 1 500 tonela
das, com valor aproximado de 9 milh6es de 
cruzeiros; esta colocado entre os primeiros 
produtores de sua Zona. 

Segundo alguns autores, no Maranhao os 
babaguais tipicos, sob o ponto de vista eco
n6mico, localizam-se na Baixada, embora 
quanta ao aspecto floristico nao se de o 
mesmo. 

Von Martius, o primeiro a estudar a pal
m eira, chamou-a Attalea speciosa, e Barbosa 
Rodrigues, que a classificou em 1898, denomi
nou-a Orbignia martiana. Seu nome vulgar, 
entretanto, parece ser de origem tupi, sign i
ficando "coco grande". 

Se bern que a palmeira seja espontfm ea 
n as regi6es que constituem seu habitat, es
tendendo-se do Mato Grosso ao Amazonas, 
pelo oeste, e da Bahia aos sert6es do Para, a 
regiao de sua preferencia compreende os Es
tados do Maranhao e Piaui. E interessante 
observar que as palmeiras se renovam inde
pendentemente do trabalho do homem, pois 
queimadas ou derrubadas, para rogados , sao 
sucedidas por outras. 

0 aproveitamento da palmeira e quase 
integral: o caule pode ser empregado para o 
fabrico do papel, bern como as f6lhas . Estas 
ultimas, que nao tiveram ainda aplicagao in
dustrial de importancia, sao empregadas tam
bern n as industrias domesticas de fabricagao 
de peneiras, abanos, esteiras, palitos, cordas e 
na cobertura de habitag6es. 

0 produto mais valioso da palmeira e, 
contudo, o coco, empregado largamente na 
fabricagao de oleos. 

0 trabalho nos cocais, via de regra feito 
ainda por processos manuais, embora ja exista 
maquinaria, e confiado, em sua maior parte, 
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a mulheres e meninos, enquanto os homens 
se dedicam a lavoura. 

0 trabalho das colheitas e quebra do coco 
prolonga-se par seis meses, enquanto que no 
resto do ana o trabalhador se ocupa do pas
toreio do gada, rogados, etc. 

0 numero de palmeiras par hectare e, em 
geral, muito grande e, segundo Fr6is Abreu, 
atinge mais de 500. Alguns estudiosos conclui
ram, todavia, que 0 numero ideal e de 100 par 
hectare, a fim de permitir a rapida colheita 
do coco e 0 transporte a usina beneficiadora. 

Prodw;iio florestal 

0 s grandes produtores maranhenses de ma
deira para construgao prepararam de 

2 000 a 8 000 m• - excegao feita para Pirape
mas (9 000 m") . Viana esta entre 1\les (SEP
-1954) com 2 380 m•, no valor de 476 milhares 
de cruzeiros. 

Pcsoz 

0 PESCADO e Uffi dOS elementOS basiCOS da 
dieta de parte da populagao e apresenta, 

ao lado da agricultura e da pecuaria, na Bai
xada, certa importancia econ6mica. De modo 
geral, e utilizado na alimentagao 0 peixe 
fresco OU Salgado, COm farinha; este ultimo 
no "inverno". A pesca, na regiao da Baixada, 
utiliza varies processes: a "tapagem", barra
gem de terra sustentada par cercas de pindoba, 
armada no escoadouro dos lagos e igarapes; 
o anzol, o arpao, o timbo, a tarrafa e, nos 
campos das margens dos lagos, o "soc6", uma 
especie de cone truncado feito de varas des
cascadas. 

Afora estes, existem outros processes, 
como a "cerca", a "camboa" e a "moponga". 
A primeira e uma especie de "curral de peixe", 
feita de talos e colocada em local apropriado ; 
a segunda consiste na reuniao de certo numero 
de pescadores que , em canoas, fecham grada
tivamente o cerco ao pescado, utilizando suas 
tarrafas; a ultima e tambem uma aglomera
gao de pescadores, que, molhados ate a cin
tura, batem a agua, de maneira que 0 peixe 
se dirija para lugar em que se torne facil a 
sua apreensao. A "moponga" e geralmente 
utilizada no campo inundado. 

Os peixes sao variados e numerosos . 
Curimatas, piranhas, acaras, piabas sao co-
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muns nos lagos; nos rios, ha os pirapemas, 
mandis, etc. Para Viana, esta diversidade 
pode ser verificada atraves dos dados do Ser
vic;o de Estatistica da Produgao para o ano 
de 1955: 

Curimata ... 
Traira 

ESPECIFICAQAO 

Aracu .. . 
Pescada .. 
Tap iaca 
Surubi. . 
Piranha 
Calambanie . . 
Jeju ..... . 
Liro .... . . 
Pirapema 
Mandi.. 
Acara .... . 
Out.ros .... .. 

TOTAL 

Quanti dade 
(I) 

80 
60 
50 
40 
50 
30 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
20 

420 

Val or 
(Cr $ 1 000) 

640 
120 
350 
280 
250 
!50 
100 
80 
50 
50 
40 
10 
;w 
80 

2 560 

No ultimo qiiinqiienio, foi a seguinte a 
produc;ao pesqueira do Municipio : 

Quantidade Valor 
( t) (Cr$ 1 000) 

ANOS 

--- ---------- - ------1-----
1951. . 
1952 ..... .. 
1953 .... .. 
1954 .. . 
1955 ... 

5 
238 
181 
244 
420 

22 
974 

I 164 
1 573 
2- 560 

A importancia da pesca e relativa, visto 
como as grandes comunas maranhenses, neste 
particular, atingem produc;ao de 600 a 1 700 
toneladas (com excec;ao de Cururupu, 8 000 
toneladas, e Penalva, 2 500 toneladas) . Em
bora nao se coloque entre esses grandes pro
dutores, Viana tern posic;ao de realce no grupo 
em que se acha. 

0 peixe Salgado, que, como ja foi visto, e 
utilizado na alimentac;ao dos vianenses, e 
vendido para os municipios vizinhos. Em 
1954, a quantidade de peixe salgado e seco 
atingiu quase 10 toneladas, no valor de 98 mi
lhares de cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

As vias terrestres de transporte nao se de
senvolveram suficientemente, de modo 

que a rede hidrografica ainda tern papel im-
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portante nas comunicac;6es. No Pindare, por 
exemplo, a navegac;ao a vapor e feita franca
mente no trecho inferior, ate Engenho Cen
tral; durante a epoca das chuvas OS navios 
podem entrar no Maracu, fazendo escala em 
Viana. Os pr6prios lagos, que funcionam como 
coletores de aguas pluviais, servem de vias de 
transporte, porque, em determinadas epocas, 
tao grande e 0 volume de suas aguas que 
transbordam, invadem os campos baixos, es
tabelecendo perfeita liga<;ao das "conchas" 
entre si. Viana pode ser alcan<;ada, desta ma
neira, em canoas conduzidas a vara ou a remo, 
viajando-se pelos campos de Sao Bento ou 
Pinheiro. 0 Municipio e servido por taxis
aereos. 

Viana liga-se aos municipios vizinhos e as 
capitais estadual e federal pelos seguintes 
meios de transporte: 

Arari - Fluvial: 115 km. 
Cajari - Fluvial ou rodoviario: 20 km. 
Matinha - 1) Aereo: 15 km; 2) Misto -

a) rodoviario: 6 km; b) fluvial: 9 km. 
Penalva - 1) Fluvial ou rodoviario: 27 

km ; 2) Aereo : 18 km. 
Pinheim - Rodoviario: 128 km. 

Capital Estadual - 1) Aereo: 110 km ; 2) 
Fluvial e Maritima: 161 km. 

Capital Federal - Via Sao Luis, ja des
crita. Dai ao DF: 1) Maritima: 3 497 km; 2) 
Aereo: 3 342 km. 

SAL.4RIOS 

0 sALARIO minimo em vigor desde 1.0 de 
ag6sto de 1956 foi fixado para as Unida

des da Federac;ao segundo as regi6es em que 
as mesmas foram divididas. 

Ao Estado do Maranhao, compreendido 
n a 3.a regiao, cm·responde urn salario minima 
mensa! de Cr$ 2 000,00 na 1.a sub-regiao (Mu
nicipio de Sao Luis) e Cr$ 1 600,00, na 2.8 

(demais municipios). 
Relativamente a Viana, as percentagens 

para efeito dos descontos estabelecidos em lei 
sao: alimentac;ao, 49 %; habitac;ao, 29%; ves
tuario, 16 %; higiene, 5%; transporte, 1%. 

12- VIANA 



COMERCIO 

0 s grandes centros do comercio varejista 
maranhense - excetuando o maior deles, 

Sao Luis - estao na Zona do Itapecuru e do 
Baixo Mearim. Mesmo assim Viana tern rela
tiva importancia no comercio varejista da 
Zona a que pertence. 

0 comercio de gada da comuna com a 
Capital e feito intensamente pelo porto de In
veja. 0 Municipio e servido par linha regular 
de navegagao fluvial, com sede em Sao Luis, 
utilizando-se lanchas motorizadas para es
coamento dos generos da comuna para a Ca
pital maranhense. 

EnUCAc;A.o 

C-., oM base nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que, atualmente, a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 33 o/o, quota observada 
naquele ana (calculada sabre o total das pes
soas presentes de 10 anos e mais) . :Este valor 
e bern maior que a percentagem relativa ao 
Estado do Maranhao (25 %) . 

Em 1955, segundo dados do Servi<;o cle 
Estatistica da Educar,ao e Cultura, o Munici
pio possuia 22 unidades de ensino primario 
fundamental comum. 

FINANc;AS PUBLICAS 

No periodo 1951/56, o or<;amento do Munici
pio atingiu as seguintes cifras (dados 

fornecidos pelo Conselho Tecnico cle Economia 
e Finangas) : 

ORCAMENTO (C r$ 1 000) 

ANOS Receita prevista 
Despesa 

Total Tribut1iria 
fixada 

1951 .. . .. 450 172 450 
1952 . . . . . ... . ·· · ·· <]50 172 450 
1953 ". ... 841 311 841 
1954 .. .. . ... 841 311 841 
1955 . .. ··· ·· · · 1 000 435 1 000 
1956 .. I 023 224 I b83 
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As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria prevista para 1956 sao as 
seguintes: 

Tributaria 0 0 • • 

Impastos 
Predial 0 • • 0 •• 0 • • • • • • •••• • • 0 0 0 • • 0 •• 

S6bre industrias e profissoes 0 0 • 

De licenc;;a 0 0 0 . 0 • ••••••••••••••••••• 0 . 

Jogos e diversoes . .. 0 • • 

Outros 0 0 0 •• 

(Cr$ 1 000 ) 
224 

85 
6 

36 
21 

1 

21 
Taxas 0 . o . 0 ••• 0... 139 

Assistencia e seguranc;;a social 2 
Rodoviarias 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 
Estatistica 0 0 •• 

FiscalizaQii.o e servi c;;os di versos 
Limpeza publica 
Outras .. 0 •••••• 

21 
79 

1 
20 

Em 1956 a despesa municipal, segundo os 
servigos, estava a ssim distribuida : 

Despesa total 0 •• 0 0 • • • •• • • • ••••• 

Administrac;;ao geral 0 0 •• • 

ExaQii.o e fiscal!zac;ao f!nan ceira 0 0 0 0 0 

Seguranc;a publica e assist encia social 
Educac;ao publica .... . ..... . 
saude publica 0 • 

Divida publica .. 
En cargos di versos 0 • 

(Cr$ 1 000) 
1683 

841 
37 
13 
58 
6 
2 

726 

A arrecadagao da receita federal, estadua~, 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/56: 

RECEITA ARRECAOADA (Cr$ t 000) 

ANOS 
Federal Estadual 

(1) (1) 

1951. 00 00 00 .. .. 217 596 
1952 .00 0000. 212 882 
1953.000000 . .. . 250 1 328 
1954 0000 00 00• . 291 1 130 
1956oooooooo . .. 386 1 346 
1966oo 00 00 .... 650 1 846 

(1) Inspetoria Regional de Estatistica Mun icipal. 
(2) Dados do orcamen to o 

DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

Municipal 
(2) 

450 
450 
841 
841 

1 000 
1 023 

VIANA esta na zona da Baixada, as margens 
do Mearim e do Pindareo 0 relevo e ca

racteristico da regiao dos Campos Baixoso Na 
epoca das chuvas, parte de seu territ6rio e 
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invadida pelas aguas, permitindo ate a comu
nica<;ao com outras localidades por interme
dio de canoas a vara ou a remo. 

Os rios e os lagos - a cidade esta as 
margens do maior diHes: o de Viana - dao 
aspecto tipico ao transporte regional e asse
guram ao Municipio a situac;ao de uma das 
principais comunas pesqueiras do Maranhao. 
Os diversos modos de pesca - cada qual mais 
pitoresco - unem-se as hist6rias e lendas que 
a imaginagao popular forjou para dar a Viana 
peculiaridades folcl6ricas interessantes. 

A pesca de "tapagem" e urn processo 
usado na regiao. Geralmente as tapagens sao 
publicas, tendo primazia na pesca o primeiro 
que chegar. No leito do igarape, deixa-se cair 
uma pindoba aberta, a fim de destacar os 
cardumes, contrastando com o 16do. 0 "can
teiro" - o pescador que se coloca no jirau -, 
assim que percebe a afluencia do peixe, asso
bia, sinal convencionado para alertar os com
panheiros, lanc;ando todos, entao, suas tarra
fas. Depois de algumas tarrafadas voltam a 
calma, mantendo-se em silencio para nao es
pantar o peixe. No periodo de maio a junho e 
grande a quantidade de pescado obtido, quase 
sempre em pescas noturnas. 

A margem dos lagos do Municipio descem 
bandos de marrecas, cuja cagada e, alem de 
proveitosa, bastante pitoresca. 

0 t ipo de habita<;ao na Zona e caracteris
tico, com pequenas alterag6es. As margens dos 
lagos e campos baixos o homem levanta uma 
palhoga ou rancho rudimentar. Ai vigia o 
gada, cria patos e porcos, pesca e caga, ven
dendo no local 0 produto dessas duas ultimas 
atividades. Se for vaqueiro de fazenda abas
t ada, tem sua casa-jirau, a borda da mata ou 
nas ilhas e cap6es. 0 curral fica ao lado da 
habitac;ao. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao cole
tor do sistema estatistico brasileiro. 

E STA publica()ao taz parte da serie de monograttas 
municipais organizada pela Diretorta de Do

cumenta() iio e Divulga()ao do Conselho Nacional de 
Estatfstica. A nota introdu t6ria , sllbre aspectos da evo
ltt()l2o hist6rica do Municipi o, corresponde a uma ten
tativa no sentido de sintetizar, com adequada si ste
matiza()iio, elementos esparsos em d i ferentes docu
mentos . Ocorr em, em alguns casas, divergenci as de 
opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, niio 
sendo raros os equfvocos e erros nas pr6prias fon tes 
de p esquisa. Por isso, o CNE acolheria com o mai or 
inter esse qualquer colabora()iio, especialmente de histo
riadores e ge6gratos, a tim de que se possa d ivulgar 
de futuro, sem r ecei o de con t roversias. o escllr()o h is
t 6 rico e geogrcit ico d os nz. unicip·ios brasileiros. 
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- Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 - Ca-
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