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Parágrafo único. Serão concedidas as seguintes modalidades
de bolsa no âmbito do PIBID:

I - bolsa para estudante de licenciatura;

II - bolsa para professor coordenador institucional;

III - bolsa para professor coordenador de área; e

IV - bolsa para professor supervisor.

Art. 5o Poderão participar do PIBID, as instituições de edu-
cação superior previstas nos arts. 19 e 20 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que:

I - possuam cursos de licenciatura legalmente constituídos e
que tenham sua sede e administração no País;

II - participem de programas de valorização do magistério
definidos como estratégicos pelo Ministério da Educação; e

III - mantenham as condições de qualificação, habilitação e
idoneidade necessárias ao cumprimento e execução do projeto, no
caso de sua aprovação.

§ 1o A CAPES promoverá chamadas públicas de projetos
para o PIBID, por meio da publicação de edital, cabendo às ins-
tituições referidas no caput encaminhar suas propostas, contendo o
projeto institucional de iniciação à docência para análise e seleção por
comissão de especialistas constituída especialmente para esse fim.

§ 2o A cada edição do PIBID, a CAPES publicará edital
contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - requisitos e condições para a participação no Programa;

II - atribuições de cada integrante do projeto: coordenador
institucional, coordenador de área, professor supervisor e bolsista
estudante de licenciatura;

III - procedimentos de seleção de projetos institucionais;

IV - critérios para aprovação dos projetos apresentados;

V - valor correspondente a cada uma das modalidades de
bolsa previstas no art. 4o; e

VI - perfil das escolas em que as atividades do Programa
serão desenvolvidas, utilizando, entre outros, critérios referentes ao
Índice de Desenvolvimento da Educação - IDEB, de que trata o
Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007, e às experiências de ensino-
aprendizagem bem sucedidas, de modo a permitir aos bolsistas a
compreensão e atuação em diferentes realidades.

§ 3o As instituições selecionadas deverão organizar semi-
nários de iniciação à docência, prevendo a participação de estudantes
bolsistas, coordenadores e supervisores, para apresentar resultados
alcançados, dar visibilidade a boas práticas, propiciar adequado acom-
panhamento e avaliação do projeto institucional e analisar seu im-
pacto na rede pública de educação básica e nos cursos de formação de
professores da própria instituição.

Art. 6o O PIBID atenderá à formação em nível superior de do-
centes para atuar nos níveis infantil, fundamental e médio da educação
básica, bem como na educação de pessoas com deficiência, jovens e
adultos, comunidades quilombolas, indígenas e educação no campo.

Parágrafo único. A CAPES definirá as áreas do conheci-
mento e níveis de ensino que serão abrangidas pelo PIBID, a partir de
necessidades educacionais detectadas, observado o Decreto no 6.755,
de 29 de janeiro de 2009.

Art. 7o O PIBID deverá ser executado exclusivamente em
escolas de educação básica das redes públicas de ensino, vedada a
alocação de estudantes bolsistas em atividades de suporte adminis-
trativo ou operacional.

Parágrafo único. A atuação dos estudantes bolsistas deverá
ser planejada, acompanhada e avaliada pelos professores coordena-
dores e supervisores, em atendimento às disposições do projeto ins-
titucional.

Art. 8o A CAPES coordenará a implantação, o acompanha-
mento, a supervisão e a avaliação dos projetos institucionais do PI-
BID, buscando o aprimoramento de processos e tecnologias de ensino
e aprendizagem das instituições participantes e escolas públicas en-
volvidas.

Art. 9o Serão repassados no âmbito do PIBID recursos des-
tinados exclusivamente ao pagamento de despesas essenciais à execu-
ção do projeto institucional, de acordo com a disponibilidade orçamen-
tária, com a legislação vigente e com a regulamentação da CAPES.

Art. 10. As despesas do PIBID correrão à conta das dotações
orçamentárias anualmente consignadas à CAPES, devendo o Poder
Executivo compatibilizar a quantidade de projetos a serem aprovados
com as dotações orçamentárias existentes, observados os limites es-
tipulados pelo Poder Executivo, na forma da legislação orçamentária
e financeira vigente.

Art. 11. O inciso II do art. 9º do Decreto nº 6.755, de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"II - apoio financeiro aos Estados, Distrito Federal, Mu-
nicípios e às instituições de educação superior previstas nos arts.
19 e 20 da Lei no 9.394, de 1996, selecionadas para participar da
implementação de programas, projetos e cursos de formação ini-
cial e continuada, nos termos do art. 2o da Lei no 8.405, de 9 de
janeiro de 1992." (NR)

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de junho de 2010; 189o da Independência e 122o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
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APURAÇÃO DO IPIDE ___________________ DE 20 ___. MODELO B

S A Í D A S

CODIFICAÇÃO

N AT U R E Z A
VA L O R E S

CONTÁBEIS

IPI VALORES FISCAIS

CONTÁBIL FISCAL

OPERAÇÕES COM
DÉBITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM
DÉBITO DO IMPOSTO

BASE
DE CÁLCULO

I M P O S TO
D E B I TA D O NÃO T R I B U TA D A S OUTRAS

5.101 Vendas de produção do estabelecimento
5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros
5.103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada

fora do estabelecimento
5.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros, efetuada fora do estabelecimento
5.105 Venda de produção do estabelecimento que não

deva por ele transitar
5.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros, que não deva por ele transitar
5.109 Venda de produção do estabelecimento, destinada

à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Co-
mercio

5 . 11 0 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou
Áreas de Livre Comércio

5 . 111 Venda de produção do estabelecimento remetida
anteriormente em consignação industrial

5 . 11 2 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros remetida anteriormente em consignação in-
dustrial

5 . 11 3 Venda de produção do estabelecimento remetida
anteriormente em consignação mercantil

5 . 11 4 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros remetida anteriormente em consignação
mercantil

5 . 11 5 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros recebida anteriormente em consignação
mercantil

5 . 11 6 Venda de produção do estabelecimento originada
de encomenda para entrega futura

5 . 11 7 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros, originada de encomenda para entrega fu-
tura
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5 . 11 8 Venda de produção do estabelecimento entregue
ao destinatário por conta e ordem do adquirente
originário, em venda à ordem

5 . 11 9 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros entregue ao destinatário por conta e ordem
do adquirente originário, em venda à ordem

5.120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros entregue ao destinatário pelo vendedor re-
metente, em venda à ordem

5.122 Venda de produção do estabelecimento remetida
para industrialização, por conta e ordem do ad-
quirente, sem transitar pelo estabelecimento do ad-
quirente

5.123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros remetida para industrialização, por conta e
ordem do adquirente, sem transitar pelo estabele-
cimento do adquirente

5.124 Industrialização efetuada para outra empresa
5.125 Industrialização efetuada para outra empresa quan-

do a mercadoria recebida para utilização no pro-
cesso de industrialização não transitar pelo esta-
belecimento adquirente da mercadoria

5.151 Transferência de produção do estabelecimento
5.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida

de terceiros

5.155 Transferência de produção do estabelecimento,
que não deva por ele transitar

5.156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros, que não deva por ele transitar

5.201 Devolução de compra para industrialização ou
produção rural

5.202 Devolução de compra para comercialização
5.205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço

de comunicação
5.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço

de transporte
5.207 Anulação de valor relativo à compra de energia

elétrica
5.208 Devolução de mercadoria recebida em transferên-

cia para industrialização ou produção rural
5.209 Devolução de mercadoria recebida em transferên-

cia para comercialização
5.210 Devolução de compra para utilização na prestação

de serviço
5.401 Venda de produção do estabelecimento em opera-

ção com produto sujeito ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituto

5.402 Venda de produção do estabelecimento de produto
sujeito ao regime de substituição tributária, em
operação entre contribuintes substitutos do mesmo
produto

5.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros em operação com mercadoria sujeita ao re-
gime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituto

5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros em operação com mercadoria sujeita ao re-
gime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituído

5.408 Transferência de produção do estabelecimento em
operação com produto sujeito ao regime de subs-
tituição tributária

5.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros em operação com mercadoria sujeita
ao regime de substituição tributária

5.410 Devolução de compra para industrialização ou
produção rural em operação com mercadoria su-
jeita ao regime de substituição tributária

5 . 4 11 Devolução de compra para comercialização em
operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária

5.412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em ope-
ração com mercadoria sujeita ao regime de subs-
tituição tributária

5.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou
consumo, em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária

5.414 Remessa de produção do estabelecimento para
venda fora do estabelecimento em operação com
produto sujeito ao regime de substituição tributá-
ria

5.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros para venda fora do estabelecimento, em
operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária

5.501 Remessa de produção do estabelecimento, com
fim específico de exportação

5.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, com fim específico de exportação

5.503 Devolução de mercadoria recebida com fim espe-
cífico de exportação

5.504 Remessa de mercadorias para formação de lote de
exportação, de produtos industrializados ou produ-
zidos pelo próprio estabelecimento

5.505 Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas
de terceiros, para formação de lote de exportação

5.551 Venda de bem do ativo imobilizado
5.552 Transferência de bem do ativo imobilizado
5.553 Devolução de compra de bem para o ativo imo-

bilizado
5.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso

fora do estabelecimento
5.555 Devolução de bem do ativo imobilizado de ter-

ceiro, recebido para uso no estabelecimento
5.556 Devolução de compra de material de uso ou con-

sumo

5.557 Transferência de material de uso ou consumo
5.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção

do estabelecimento destinado à industrialização
subsequente

5.652 Venda de combustível ou lubrificante de produção
do estabelecimento destinado à comercialização
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5.653 Venda de combustível ou lubrificante de produção
do estabelecimento destinado a consumidor ou
usuário final

5.658 Transferência de combustível ou lubrificante de
produção do estabelecimento

5.660 Devolução de compra de combustível ou lubrifi-
cante adquirido para industrialização subsequente

5.662 Devolução de compra de combustível ou lubrifi-
cante adquirido por consumidor ou usuário final

5.901 Remessa para industrialização por encomenda
5.902 Retorno de mercadoria utilizada na industrializa-

ção por encomenda
5.903 Retorno de mercadoria recebida para industrializa-

ção e não aplicada no referido processo
5.904 Remessa para venda fora do estabelecimento
5.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral
5.906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fe-

chado ou armazém geral
5.907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em

depósito fechado ou armazém geral
5.908 Remessa de bem por conta de contrato de como-

dato
5.909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de

comodato
5.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde
5 . 9 11 Remessa de amostra grátis
5.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstra-

ção
5.913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para de-

monstração
5.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou

feira
5.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou

reparo
5.916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para con-

serto ou reparo
5.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil

ou industrial
5.918 Devolução de mercadoria recebida em consigna-

ção mercantil ou industrial
5.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou

utilizada em processo industrial, recebida anterior-
mente em consignação mercantil ou industrial

5.920 Remessa de vasilhame ou sacaria
5.921 Devolução de vasilhame ou sacaria
5.922 Lançamento efetuado a título de simples fatura-

mento decorrente de venda para entrega futura
5.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de ter-

ceiros, em venda à ordem
5.924 Remessa para industrialização por conta e ordem

do adquirente da mercadoria, quando esta não
transitar pelo estabelecimento do adquirente

5.925 Retorno de mercadoria recebida para industrializa-
ção por conta e ordem do adquirente da merca-
doria, quando aquela não transitar pelo estabele-
cimento do adquirente

5.926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de
mercadoria decorrente de formação de kit ou de
sua desagregação

5.927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque
decorrente de perda, roubo ou deterioração

5.928 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque
decorrente do encerramento da atividade da em-
presa

5.929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão
de documento fiscal relativo a operação ou pres-
tação também registrada em equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF

5.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
não especificado

S U B TO TA L
6.101 Venda da produção do estabelecimento
6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros
6.103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada

fora do estabelecimento
6.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros, efetuada fora do estabelecimento
6.105 Venda de produção do estabelecimento que não

deva por ele transitar
6.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros, que não deva por ele transitar
6.107 Venda de produção do estabelecimento, destinada

a não contribuinte
6.108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros, destinada a não contribuinte
6.109 Venda de produção do estabelecimento, destinada

à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Co-
mércio

6 . 11 0 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou a
Áreas de Livre Comércio

6 . 111 Venda de produção do estabelecimento remetida
anteriormente em consignação industrial

6 . 11 2 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
Terceiros remetida anteriormente em consignação
industrial

6 . 11 3 Venda de produção do estabelecimento remetida
anteriormente em consignação mercantil

6 . 11 4 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros remetida anteriormente em consignação
mercantil

6 . 11 5 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros, recebida anteriormente em consignação
mercantil

6 . 11 6 Venda de produção do estabelecimento originada
de encomenda para entrega futura

6 . 11 7 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros, originada de encomenda para entrega fu-
tura
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6 . 11 8 Venda de produção do estabelecimento entregue
ao destinatário por conta e ordem do adquirente
originário, em venda à ordem

6 . 11 9 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros entregue ao destinatário por conta e ordem
do adquirente originário, em venda à ordem

6.120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros entregue ao destinatário pelo vendedor re-
metente, em venda à ordem

6.122 Venda de produção do estabelecimento remetida
para industrialização, por conta e ordem do ad-
quirente, sem transitar pelo estabelecimento do ad-
quirente

6.123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros remetida para industrialização, por conta e
ordem do adquirente, sem transitar pelo estabele-
cimento do adquirente

6.124 Industrialização efetuada para outra empresa
6.125 Industrialização efetuada para outra empresa quan-

do a mercadoria recebida para utilização no pro-
cesso de industrialização não transitar pelo esta-
belecimento adquirente da mercadoria

6.151 Transferência de produção do estabelecimento
6.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida

de terceiros
6.155 Transferência de produção do estabelecimento,

que não deva por ele transitar
6.156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida

de terceiros, que não deva por ele transitar
6.201 Devolução de compra para industrialização ou

produção rural
6.202 Devolução de compra para comercialização
6.205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço

de comunicação
6.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço

de transporte
6.207 Anulação de valor relativo à compra de energia

elétrica
6.208 Devolução de mercadoria recebida em transferên-

cia para industrialização ou produção rural
6.209 Devolução de mercadoria recebida em transferên-

cia para comercialização
6.210 Devolução de compra para utilização na prestação

de serviço
6.401 Venda de produção do estabelecimento em opera-

ção com produto sujeito ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituto

6.402 Venda de produção do estabelecimento de produto
sujeito ao regime de substituição tributária, em
operação entre contribuintes substitutos do mesmo
produto

6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-
ceiros em operação com mercadoria sujeita ao re-
gime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituto

6.404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de subs-
tituição tributária, cujo imposto já tenha sido re-
tido anteriormente

6.408 Venda de mercadoria sujeita ao regime de subs-
tituição tributária, cujo imposto já tenha sido re-
tido anteriormente

6.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros em operação com mercadoria sujeita
ao regime de substituição tributária

6.410 Devolução de compra para industrialização ou
produção rural em operação com mercadoria su-
jeita ao regime de substituição tributária

6 . 4 11 Devolução de compra para comercialização em
operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária

6.414 Remessa de produção do estabelecimento para
venda fora do estabelecimento em operação com
produto sujeito ao regime de substituição tributá-
ria

6.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros para venda fora do estabelecimento, em
operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária

6.501 Remessa de produção do estabelecimento, com
fim específico de exportação

6.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, com fim específico de exportação

6.503 Devolução de mercadoria recebida com fim espe-
cífico de exportação

6.504 Remessa de mercadorias para formação de lote de
exportação, de produtos industrializados ou produ-
zidos pelo próprio estabelecimento.

6.505 Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas
de terceiros, para formação de lote de exportação

6.551 Venda de bem do ativo imobilizado
6.552 Transferência de bem do ativo imobilizado
6.553 Devolução de compra de bem para o ativo imo-

bilizado
6.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso

fora do estabelecimento
6.555 Devolução de bem do ativo imobilizado de ter-

ceiro, recebido para uso no estabelecimento
6.556 Devolução de compra de material de uso ou con-

sumo
6.557 Transferência de material de uso ou consumo
6.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção

do estabelecimento destinado à industrialização
subseqüente

6.652 Venda de combustível ou lubrificante de produção
do estabelecimento destinado à comercialização

6.653 Venda de combustível ou lubrificante de produção
do estabelecimento destinado a consumidor ou
usuário final

6.658 Transferência de combustível ou lubrificante de
produção do estabelecimento
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6.660 Devolução de compra de combustível ou lubrifi-
cante adquirido para industrialização subsequente

6.661 Devolução de compra de combustível ou lubrifi-
cante adquirido para comercialização

6.901 Remessa para industrialização por encomenda
6.902 Retorno de mercadoria utilizada na industrializa-

ção por encomenda
6.903 Retorno de mercadoria recebida para industrializa-

ção e não aplicada no referido processo
6.904 Remessa para venda fora do estabelecimento
6.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral
6.906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fe-

chado ou armazém geral
6.907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em

depósito fechado ou armazém geral
6.908 Remessa de bem por conta de contrato de como-

dato
6.909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de

comodato
6.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde
6 . 9 11 Remessa de amostra grátis
6.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstra-

ção
6.913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para de-

monstração
6.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou

feira
6.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou

reparo
6.916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para con-

serto ou reparo
6.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil

ou industrial
6.918 Devolução de mercadoria recebida em consigna-

ção mercantil ou industrial
6.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou

utilizada em processo industrial, recebida anterior-
mente em consignação mercantil ou industrial

6.920 Remessa de vasilhame ou sacaria
6.921 Devolução de vasilhame ou sacaria
6.922 Lançamento efetuado a título de simples fatura-

mento decorrente de venda para entrega futura
6.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de ter-

ceiros, em venda à ordem
6.924 Remessa para industrialização por conta e ordem

do adquirente da mercadoria, quando esta não
transitar pelo estabelecimento do adquirente

6.925 Retorno de mercadoria recebida para industrializa-
ção por conta e ordem do adquirente da merca-
doria, quando aquela não transitar pelo estabele-
cimento do adquirente

6.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
não especificado

S U B TO TA L
7.101 Venda de produção do estabelecimento
7.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros
7.105 Venda de produção do estabelecimento, que não

deva por ele transitar
7.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter-

ceiros, que não deva por ele transitar
7.127 Venda de produção do estabelecimento sob o re-

gime de "drawback"
7.201 Devolução de compra para industrialização ou

produção rural
7.202 Devolução de compra para comercialização
7.210 Devolução de compra para utilização na prestação

de serviço
7 . 2 11 Devolução de compra para industrialização sob o

regime de "drawback"
7.501 Exportação de mercadorias recebidas com fim es-

pecífico de exportação
7.551 Venda de bem do ativo imobilizado
7.553 Devolução de compra de bem para o ativo imo-

bilizado
7.556 Devolução de compra de material de uso ou con-

sumo
7.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção

do estabelecimento
7.930 Lançamento efetuado a título de devolução de

bem cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de
regime especial aduaneiro de admissão temporária

7.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
não especificado

S U B TO TA L 28 28 28 28 28
T O T A I S

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2010

Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado "Fazenda Recreio - Gleba 3 ou Fazenda Santa Fé", situado nos Municípios de Gália e Ubirajara, Estado

de São Paulo, e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial de 24 de junho de 2010, Seção 1)

Na página 6, 1ª coluna, nas assinaturas, leia-se: Luiz Inácio Lula da Silva e Guilherme Cassel




