
S.E.F.M.-S.G. 1953 Q-0.09 
R epartição 
interessada 

Ano Estado ou Território Munid pio Modêlo 

PRESID :t N CI A D A REP l} BLICA 

INSTITUTO BRASILEIBO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 

CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

XVIII CAMPANHA ESTATtS TICA 

a) O formulário tem por fim registrar R estimativa, não só da produção 
durante o ano, mas tamb~m do número de c.abeças existentes cm 31 de dc.:cmbro, 
do rebanho eqüino de raças puras do Munidpio. - b) Conv~m acentuar q ue 

PRINCIPAIS CRIADORE S 
(Nome e enderêço completo) 

1 

INSTRUÇÕES 

e da População 
Puras 

Estimativa da Produção 
Eqüina de Raças 

Informações relativas ao ano de 1953 

a indagação deverá ser feita entre os criadores que mantêm rebanhos selecionados 
co·m o .. raças puras", não abrangendo a pe-.squiaa aos que assim não o fizerem. - e) 
Para cad a criador arrolad o na colUJlo 1, as informaçõc• nas colunas 2 e 4 deverão 

•cr dadas cm correspondência com as raças declarada• nas colunas 3 e 5. - e/) A 
produção anual, coluna 6, scrã dada com referência a tõdas e• reçe• puras de ma
neira global pare cada criador , sem necessidade de discriminar a produção segundo 
a raça . 

Número de 
ca beças 

(em 31- XII) 
2 

.t;;QUAS 

R aças 

3 

Número de 
cabeças 

(em 31- XII) 
4 

R EPRODUTORE S 

Produção anual 
R aças 

5 6 

---- ------------ --- M--- ----------- ------ ------ --- -------------------- ------------ ---- wwww••--------------- ----- ----- --- -- ---------------- ----------- ----------- --- -------- --- --- -------- ----- ----- -- -' 

(Continua no verso) 



PRINCIPAIS CRIADORES 
(Nome e enderêço completo) Número de 

cabeças 
(em 31-XII) 

2 

~GUAS 

Raças 

3 

Número de 
cabeças 

(em 31-XII) 
4 

REPRODUTORES 

Produção anual 
Raças 

s 6 

(Não bastando esta pâgina, continue-se o relacionamento em fôlba suplementar, convenientemente traçada e numerada) 

OBSERVAÇÕES; 

Serviço Gráfico do l.B . G.E. - 18.401 

Data da informação: • . _. f .. _. /1954. Rubrica C.o Agente de Estatística . ___ _____ _ ... ____ ______ __ - - -- - · - .• __ ___ . ____ ______ . . ........ __ . ___ -- - · 




