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(Mensagem fàarney^ 
I paraGorbathev 

O governador José Aparecido en- ^ ^ 
tregou a seguinte mensagem do wl 
presidente José Sarney ao líder so- ."jj-ç 
viéticoMikhailGorbachev. [i/i 

"A visita á Uniáo Soviética do 
; governador do Distrito Federal, doutor •• D l 

José Aparecido de Oliveira, representa !0Q 
ocasião singular no processo de con
tinuo aperfeiçoamento nas relações en- n j 
tre nossos dois países. Ê mesmo de £-\ 
registrar a coincidência histórica de *""' 

j haver sido Leningrado, entáo Sáo Per- , 
tersburgo, a primeira grande capital •• "~2 

I planejada e construída na Idade ' ^ j * 
Moderna, sendo hoje Brasilia em suas 2— 

i concepções arrojadas e únicas, uma das | .Q£. 
, extraordinárias realizações do século >£") 
/ 20. Faço assim do governador de 2ZZ 
\ Brasilia portador desta minha men-
j sagem pessoal a Vossa Excelência, na 
í certeza de que sua visita, a convite do 
! governo soviético, representa gesto de 
I amável deferéncia para com o povo 
', brasileiro. 

) Em breve estaremos recebendo |s» 
1 oficialmente em Brasilia, como bem e o 
/ sabe Vossa Excelência, a visita do <2J 
' ministro Edpuard Schevardnadze. É 
í importante a lista dos pontos a tratar, 

sendo nosso empenho o de dar den
sidade crescente as nossas relações 

\ bilaterais nos campos comercial, po- • çry 
litico e cultural. O âmbito das conver- ^^ 
sações que o chanceler Roberto de 
Abreu Sodré manterá com o ministro 
Edouard Schevardnadze não se iráo 
esgotar, no entanto, nas questões 
bilaterais, devendo também estender-
se por um rol importante de temas da 
atualidade internacional, por conver
girem em muitos pontos as preocu
pações de nossos povos e de nossos 
governos em favor da paz mundial. 

Desejo-lhe adiantar, no entanto, que 
vejo a visita ao Brasil do ministro 

; Edouard Schevardnadze como sim-
I bolizando não o clímax de uma etapa 
/ notavelmente construída de nossas 

relações mas sim como sendo inicio de 
i uma nova era, a produzir resultados e 

eventos ainda mais significativos. 
Aproveito a oportunidade para 

/ renovar os protestos da mais alta con-
j sideracão com que me subscrevo. 
; de Vossa Excelência, José S arney''. 


