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de reg.áo nas p.tes costumadas se fixará no corpo da guarda e 
se passam outros deste tlieor, p.a as villas q' for necess.0 Dado 
nesta cid.° de São Paulo aos 18 de Março de 1722— O Secre-
tr.° Gervásio Ley te Rebello — Rodrigo Cezar de Menezes. 

Z 
Reg.° de liú bando p.a ninguém abrir caminho novo 

p.a as Minas do Guyabá, nem hir a Vacaria (1). 

Rodrigo Cezar de Menezes, etc. — Porq'. hé conv.te não 
sô p.a a boa arecadação dos quintos reaes, como também p.a 

o bem comum, não haver differentes caminhos p.a as novas 
Minas do Guyabá, pello prejuizo q' se pode seguir delles 
devertindosse o ouro, q' tiver p.a esta cid.e; e porq'. pello 
Citio a q' chamão a Vacaria poderão alguas pessoas intentar 
abrir caminho: ordeno e mando q' nenhua pessoa desta cap-
p.nia de qualq/ calid.e, e condição q' seja, vá, ou mande 
a d.a paragem chamada a Vacaria, nem intente abrir ca-
minho por outra qualquer p.t0 e o q' fizer o contr.0 emcor-
rerâ na pena de dés annos de degredo p.a o Reino de Angola 
e dous mil cruzados p.a a fazenda real, e indo algum indio 
ou negro, com a mesma deligencia cncorrerâ na penna do 
degredo, e levará quatro centos assoutes, e p.a q'. venha a 
noticia de todos, e não possão allegar ignorancia, mandei 
lançar esta bando q' se publicará na praça desta cid.c e 
ruas p.aes delias, e depois de reg.do nos Livros da Secretra . 
deste Governo, nos da Camr.a, e ouvidoria geral, se fixará 
no Corpo da guarda. Dado nesta cida.0 de São Paulo aos 27 
de Março de 1722. — O Secretr.0 Gervásio Leyte Rebello 
a fez. — Rodrigo Cezar de Menezes. 

(1) Refere-se á região situada entro a serra do Maracajú o rio Paraná 
ao sul do Rio Pardo, a que se dava o nome de Vacaria. A colonia de 
Yguatemy estava nessa região, na parte do sul, encostada ao Paraguay . 

(N. da R.) 


