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Mauricio, e os mais, e de tudo o que sentirem me darão 
hum claro, e verdadeiro conhecim.'0 Sem que lhes possão 
perceber nada, e em tudo obrarão vm.", acautelados, com 
Segredo Sem fazer estrondo, porq" não quero que Se espa-
lhem, nem convém estas noticias que Só a vms. tenho par-
tecipado. Pela carta q' escrevo ao Capitão-mor, e pela de 
vms., confirirão ambos o q' devem Seguir neste caso q' lhes 
hey por muito recomendado. Tenha vm. Saúde, e felicida-
des, e denie occazioes em que possa darlhe gosto. Dz. g". 
a vm. S. Paulo 17 de Novembro de 1766. 

Para o Capitão-mor Salvador Jorge Yellio 

Recebo a carta de vm. q" muito estimo pela Serteza 
que me dá da Sua boa Sande, em que me enteresso com 
atfecto. Agradeço a vm. o clisveLO com q" Se tem aplicado 
na promptidão (las Canoas e de tudo o mais que lhe tenho 
recomendado, mostrando em tudo Ser proprio da Sua honra 
o zelo, com q' tanto Se Sabe distinguir no Serviço de 
S. Mag.°. 

Vejo o que me dis Sobre a falta dos mantimentos que 
lie precizo cuidar muito, por q' lie necessário muita quanti-
dade e como não Será fácil poderSe Suprir toda de milho, Se 
pode também mandar fazer ar.om dos mil e cem alqueires, 
<l" já me aviza estão repartidas algua de mandiocas p.a a 
primeira Sahida, visto não termos remcdio. Eu também 
mandei ordem p.a Sorocaba, como vm Saberia, e até agora 
me não veyo resposta; mande vm. Lá Saber o que nisso ha. 
Também mando agora ordem p.a o mesmo effeito, para Par-
nahyba, porem com tudo não Sésse vm. de continuar na 
segurança de todos os mantimentos, q' Se fazem precizos, 
e sendo necessário dinheiro, me faça avizo p.a o remeter. 
Em quanto aos Cuyabanos, Como lhe não faz prejuízo o es-
perem mais a lgum tempo, poderão esperar pelo novo mau-
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timento. Vay ordem p.a Se apertar a gente, que vm. mos-
trará a João Miz, lhe dará recomendações minhas, e com 
elle confírirá o que Se ha de fazer para a escolha cia gente 
que Sempre deve Ser á Satisfação delle e q' cm primeiro 
Lugar vão com elle de boa vontade: em ultimo cazo obra-
rão tudo o que lhe ordeno na Carta de Ordens, recomen-
dolhes porem que não vioLeutem os cazados, q' forem bem 
procedidos e q' cuidão nas Suas vicias, nem também os fi-
lhos das pessoas de bem q' não forem acostumados aquelle 
exercício: com todos os mais não haja excepção de pessoa 
assim 110 Ordenança como nas Tropas. Emquanto aos Sacos 
de algodão para a providencia de arrecadar as Farinhas que 
Se forem fazendo, convenho em q' Se tomem alguas varas 
de algodão para liir principiando a arrecadar algua, q' se 
for fazendo, emquanto não cbegão as Liagcs que mandei 
vir. Dz. a vm. S. Paulo 12 de Dezembro do 1766. 

P.a o dito Cap."1 uioi• 

Porquanto Se faz precizo para a extensão dos Domínios 
de S. Mag.° augmento desta Capitania, e enteresse do bem 
Comum, explorar os Sertões, e Campanhas do Ivay, a cuja 
expedição mando o Guarda mor João Miz Barros e a t ten-
denclo a que o dito me reprezeutou quer Levantar bua ban-
deira de duzentos homens e lhe Será dificultozo podelo fa-
zer Sem ordem minha, por Se hacharem os mais capazes 
de poderem ir embarassados na Tropa auxiliar. Ordeno a vm 
que Logo em recebendo esta faça saber a todos os homens 
do Seu districto assim da ordenança como dos que estão 
Soldados nas Tropas auxiliares, q' todo o que quizer hir 
para o descuberto, e expedições do Ivay o poderá fazer Li-
vremente hindo alistarse com o dito João Miz Barros, ajus-
tando-se Soldos, com que a Fazenda Real manda assistir 
aos q' voluntariamente se forem empregar em tão util Ser-
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