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Relatório do auditor independente sobre os demonstrativos financeiros de
“Determinados Projetos geridos Pelo Fundo Brasileiro pela Biodiversidade FUNBIO”
Aos
Administradores do

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO - “Determinados Projetos”
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos os demonstrativos financeiros de Determinados Projetos (“Projetos”) geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (“Instituição”), financiados com recursos de diversos
patrocinadores, conforme acordos de doação, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2019, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, os demonstrativos financeiros acima referidos apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos realizados durante o período de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de acordo com os acordos de doação e a base contábil de
recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa no 2.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria dos demonstrativos financeiros”. Somos
independentes em relação aos Projetos, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Ênfase - base de elaboração e apresentação dos demonstrativos financeiros dos Projetos e
restrição de uso
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 2 aos demonstrativos financeiros dos Projetos, que
descreve a base de elaboração a apresentação desses demonstrativos financeiros, elaborada para
auxiliar o FUNBIO a demonstrar o cumprimento das cláusulas contratuais para elaboração de
demonstrativos financeiros. Consequentemente, os demonstrativos financeiros dos Projetos podem
não servir para outras finalidades. Dessa forma, nosso relatório destina-se exclusivamente para
atendimento aos acordos de doação celebrados entre a Instituição e os patrocinadores. Nossa
opinião não está modificada em relação a este assunto.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelos demonstrativos financeiros
A Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação desses
demonstrativos financeiros de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na
Nota Explicativa no 2 e com os acordos de doação celebrados entre a Instituição e os patrocinadores.
Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para
a elaboração dos demonstrativos financeiros nas circunstâncias, assim como para os controles
internos que a Administração determinou serem necessários para permitir a elaboração dos
demonstrativos financeiros livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração dos demonstrativos financeiros, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de os Projetos continuarem operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração dos
demonstrativos financeiros, a não ser que a Administração pretenda encerrar os Projetos, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento dos Projetos.
Os responsáveis pela governança dos Projetos são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração dos demonstrativos financeiros.
Tal como descrito na Nota Explicativa no 2, os demonstrativos financeiros foram elaborados sobre a
base contábil de recebimentos e pagamentos. A base contábil de recebimentos e pagamentos
reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos)
são recebidos ou pagos pelos Projetos e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou
obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (caixa).
Responsabilidades do auditor pela auditoria dos demonstrativos financeiros
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que os demonstrativos financeiros, tomados em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nos referidos demonstrativos financeiros.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
e com os requisitos específicos de auditoria contemplados nas cláusulas dos acordos de doação
celebrados entre a Instituição e os patrocinadores, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nos demonstrativos financeiros,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas (descritas na Nota Explicativa no 2) e as
respectivas divulgações feitas pela Administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional dos Projetos. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nos
demonstrativos financeiros ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar os Projetos a não mais
se manterem em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo dos demonstrativos financeiros, inclusive
as divulgações e se os demonstrativos financeiros representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Walter G. Neumayer
Contador CRC-RJ091659/O-0
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Projetos

Nota

Saldo em
31/12/2018

Fundo Kayapó
Kayapó
Adoção de Parques
Carteira Fauna Brasil Ararinha Azul
Carteira Fundo Fauna
Brasil
GEF Nutrição
Projeto K - KNOWLEDGE
FOR ACTION
Moore Sustentabilidade
R20
Acordo de Coop. FUNBIO
e MMA - Probio II

3.I (a)
3.I (b)
3.II

18.951
226
525

-

3.III (b)

-

-

3.III (a)
3.IV

656
21

88

3.V
3.VI
3.VII

493
-

3.VIII

Bolsa FUNBIO Conservando o Futuro
Fundo Amapá
Fundo Abrolhos Terra e
Mar
Exxon Mobil - AMLD
Subtotal

Recursos
recebidos

Rendimentos
sobre
aplicações

Variação
cambial

Recursos
executados

-

-

-

-

-

38

(6)

-

-

-

136
314

3
-

(8)
(1)

(6)
-

(526)
(267)

-

312

-

1

(1)

-

(281)

-

3.IX
3.X

1.006
10.432

1.000
-

10
1.979

(1)
(161)

248

(1.431)
-

(5)
-

3.XI
3.XII

7.943

941
2.479

1.542
4
5.618

(143)

193

-

(669)

435

(564)
(3.788)

40.565

(719)

As notas explicativas são parte integrante desses demonstrativos financeiros.
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Provisionamento
em Execução

(348)
-

-

2.007
8
26

Despesas
financeiras

-

(5)

Transferências
(receita
FUNBIO)
(133)
-

Demais
transferências
-

Desembolsos/
transferência
interna
(636)
636
-

Saldo em
31/12/2019
19.974
18
551

-

-

-

(109)

-

-

688

(98)
(46)

6
-

-

11

-

-

-

31

-

-

-

579
12.498

-

-

6

0

9.535
287
44.162

(94)
(480)

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, cuja sede está localizada na Rua
Voluntários da Pátria, 286 - 5° andar, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, é uma associação civil
privada sem fins lucrativos, que iniciou sua operação em 1996.
É um mecanismo financeiro inovador, criado para desenvolver estratégias que contribuam para a
implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Ao longo dos seus
23 anos de operação, o FUNBIO atua como parceiro estratégico do setor privado, de diferentes
órgãos públicos estaduais e federais e da sociedade civil organizada.
Os demonstrativos financeiros de prestação de contas de determinados projetos geridos pelo
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, foram preparados pela Administração do
FUNBIO em 31 de dezembro de 2019 com o objetivo de informar os financiadores quanto à
execução financeira destes projetos, os quais são relacionados a seguir:
Fundo Kayapó - 3.I(a)
Kayapó - 3.I(b)
Adoção de Parques - 3.II
Carteira Fundo Fauna e Sísmica - 3.III(a)
Carteira Fauna - Ararinha Azul - 3.III(c)
GEF Nutrição - 3.IV
Projeto K - “KNOWLEDGE FOR ACTION” - 3.V
Moore Sustentabilidade - 3.VI
R20 - 3.VII
Acordo de Coop. entre FUNBIO e MMA - Probio II - 3.VIII
Bolsa FUNBIO - Conservando o Futuro - 3. IX
Fundo Amapá - 3.X
Fundo Abrolhos Terra e Mar - 3.XI
Exxon Mobil - AMLD - 3.XII

2. Principais práticas contábeis
Base de elaboração
Os demonstrativos financeiros dos Projetos foram elaborados sobre a base contábil de
recebimentos e pagamentos, sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos
(recursos) e as despesas reconhecidas quando estas efetivamente representam despesas pagas
em dinheiro (caixa). Essa prática contábil difere das práticas contábeis aplicáveis no Brasil,
segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não
quando de seu pagamento.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

2. Principais práticas contábeis--Continuação
Base de elaboração--Continuação
Esses demonstrativos financeiros são apresentados em milhares de Reais, que é a moeda
funcional do FUNBIO. Todas as informações financeiras foram arredondadas para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
A Administração da Instituição aprovou a emissão destes demonstrativos financeiros em 22 de
maio de 2020.

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO
I)

Fundo Kayapó (FK)
Fundo patrimonial criado e desenhado pelo FUNBIO para apoiar organizações Kayapó no
longo prazo e aumentar a capacidade das Terras Indígenas Kayapó de manterem sua
integridade física. O FK recebeu doações que totalizaram R$14.392 oriundas do Fundo
Amazônia, por meio do BNDES e da Conservação Internacional (CI-Brasil). O FUNBIO é o
gestor dos recursos que devem ser destinados a projetos formulados por organizações
indígenas vinculadas a essa etnia.
Os três projetos em execução no 3º Ciclo são:
1.1.1. Fortalecimento da Gestão Organizacional e Atividades Produtivas do Povo Kayapó
Menkragnoti no Corredor da BR-163 (Bacia do Xingu)
Tem como principal objetivo fortalecer a capacidade administrativa do Instituto Kabu,
executor do Projeto, para apoiar iniciativas geradoras de renda, a fim de promover a
melhoria da qualidade de vida em 10 aldeias nas terras de Baú e Menkragnotí,
ambas no Pará. São projetos de baixo impacto ambiental com intuito de fortalecer as
cadeias da castanha-do-Brasil e do cumaru, fibras, madeira, algodão e resinas para
confecção de artesanato.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
I)

Fundo Kayapó (FK)--Continuação
1.1.2. Promover a Autonomia Socioeconômica, Territorial, Institucional, Cultural e Política
dos Kayapó, executado pelo Instituto Raoni
Tem como principais objetivos apoiar o fortalecimento da autonomia socioeconômica
e cultural, a proteção territorial e a participação efetiva dos Kayapó em processos e
instâncias de tomadas de decisão sobre questões de interesse e de garantia dos
seus direitos. O projeto é desenvolvido em 16 aldeias presentes de duas terras
indígenas, onde vivem mais de 2 mil indígenas: Menkragnoti, no Pará, e
Capoto/Jarina, no Mato Grosso. Entre as principais atividades estão a promoção do
aumento de produção, gestão e comercialização do artesanato, o fortalecimento da
cadeia produtiva de cumaru e copaíba, o apoio à produção de roças para
subsistência e comercialização e o apoio à inibição da presença de invasores e de
ameaças externas e à troca de experiências entre indígenas nas áreas de políticas
públicas, gestão territorial e ambiental.
1.1.3. Iniciativas de Gestão Territorial e Ambiental das Comunidades Kayapó, executado
pela Associação Floresta Protegida tem como objetivo
Contribuir para o fortalecimento das comunidades Kayapó por meio da proteção e da
gestão sustentável de seus territórios e recursos naturais e promover sua autonomia
econômica e política. O projeto acontece em 17 aldeias de três terras indígenas:
Kayapó, Menkragnoti e Las Casas, no Pará, que juntas somam seis milhões de
hectares. As principais iniciativas apoiadas são a capacitação para a proteção dos
territórios, o fortalecimento das cadeias produtivas do agroextrativismo e do
artesanato para maior geração de renda e consolidação de ações institucionais
visando maior protagonismo indígena.
Para além dos projetos apoiados, o Fundo Kayapó realizou em 2019 a conclusão do
Diagnóstico de Efetividade do Fundo, em parceria com o Instituto Socioambiental
(ISA), onde puderam ser organizados dados fundamentais para nortear as
estratégias de implementação bem como avaliar as ações realizadas desde o início
do mecanismo.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
I)

Fundo Kayapó (FK)--Continuação
1.1.3. Iniciativas de Gestão Territorial e Ambiental das Comunidades Kayapó, executado
pela Associação Floresta Protegida tem como objetivo--Continuação
Houve também a realização da 6ª Reunião da Comissão de Doadores do Fundo
Kayapó, com participação de representantes do Fundo Amazônia (BNDES) e Global
Conservation Fund (GCF) através de representantes da Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil). Dentre os pontos discutidos, foi deliberado a aplicação de R$4.200
em apoios a projetos de organizações Kayapó.
Durante 2019 e 2018 o Fundo não recebeu recursos, somente ocorreram
transferências de recursos do Fundo para a conta operativa no valor de R$636 (2018
- R$854), na qual ocorre a execução do projeto. A conta operativa executou R$852
(2018 - R$889), encerrando 2019 com saldo no valor de R$18 (2018 - R$226), e o
Fundo no valor de R$19.976 (R$18.953).
a)

Fundo Kayapó
Em 2019 houve a entrada de R$636 na Conta Operativa do Fundo Kayapó.
Os recursos aportados, as despesas financeiras, os rendimentos e as transferências
ocorridas durante os períodos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram
os seguintes:

Entrada de recursos Fundo Kayapó
Despesas financeiras
Rendimentos
Transferência de recursos para a conta operacional
Total de recursos

2019

2018

(348)
2.007
(636)
1.023

(240)
1.308
(620)
(448)

Acumulado
14.392
(1.974)
13.137
(5.580)
19.976

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Contas Fundo Kayapó
Itaú Private - Aplicação Efficax 013548-6
Itaú Pragma - Aplicação RF e Variável 89239-9
Total
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2019

2018

12.988
6.988
19.976

12.758
6.196
18.953

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
I)

Fundo Kayapó (FK)--Continuação
b)

Kayapó - Conta operativa
O detalhamento dos ingressos de recursos ocorridos na conta corrente operativa
nº 28686-9 mantida junto ao Banco do Brasil, pode ser demonstrado conforme segue:

Valor
Fundo Kayapó
9ª Parcela do 3º ciclo
10ª Parcela do 3º ciclo
11ª Parcela do 3º ciclo
Total de entradas de recursos

Data do ingresso
dos recursos no
Banco

127
102
408
637

05/02/2019
26/02/2019
01/08/2019

Os recursos aportados e os rendimentos ocorridos durante os períodos de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

Fundo Kayapó
BNDES Parte A
Rendimentos
Total

2019

2018

636
0
8
644

620
234
12
866

Acumulado
5.567
389
318
6.274

O demonstrativo das aplicações dos recursos operacionais acumulados até 2019 está
apresentado a seguir:
Consultoria para realização de estudos técnicos de
diagnósticos da qualidade de vida do povo Kayapó e
integridade física de suas terras
Projeto AFP Fortalecimento institucional rumo à autonomia
Projeto IR Apoio as ações de conservação e desenvolvimento
sustentável das terras indígenas Capoto/Jarina e
Menkragnoti
Projeto Instituto Kabu Fortalecimento de atividades de
geração de renda
Total de desembolsos a outras instituições
Outras despesas
Total das aplicações dos recursos
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2019

2018

Acumulado

70
408
-

164
284

389
1.787

228
706
12
719

210

1.813

127
785
785

1.600
5.589
89
5.678

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
I)

Fundo Kayapó (FK)--Continuação
b)

Kayapó - Conta operativa--Continuação
Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
2019
Kayapó
Banco do Brasil - Aplicação CDB 28686-9
Total

II)

7
7

2018
226
226

Adoção de parques
Esta modalidade de apoio, criada em 2011, busca investimentos voluntários privados para
estruturar e promover a manutenção de Unidades de Conservação (UCs) Federais,
Estaduais ou Municipais visando a conservação da Biodiversidade. O FUNBIO administra as
doações e presta serviços de compras e contratações especializadas, controle financeiro e
relatoria. Em contrapartida ao aporte de recursos, as empresas têm seu patrocínio
reconhecido e ganham visibilidade em ações de comunicação.
Os contratos encerrados foram:
Parque
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Área (mil)
hectares
10,9
155

Recursos contratuais
R$4.300 - OGX
R$3.500 - MPX/ENEVA

Em 2018 o apoio ao PARNAM Fernando de Noronha foi finalizado, com a compra e entrega
de equipamentos, manutenção de benfeitorias e custos recorrentes utilizados na gestão da
UC.
O programa conta ainda com um aporte no valor original de R$300 efetuado pela BP Brasil
em 2012 para apoiar ações relacionadas à administração e gestão ambiental de UCs. O
projeto encontra-se em vias de concepção.
Ao fim do de 2019, o programa Adoção de Parques apresenta um saldo de R$551 (2018 R$525). Não houve execução em 2019 (2018 - R$110) em suas atividades. Houve
rendimentos financeiros de R$26 (2018 - R$33).
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
II)

Adoção de parques--Continuação
Não houve aporte de recursos no Projeto Adoção de Parques em 2019 e 2018.
As despesas financeiras e os rendimentos ocorridos durante os períodos de 01 de janeiro a
31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

Ingressos - MPX - PNLM
Ingressos - OGX - PNFN
Ingressos - BP - RVS Rios Tijuco e da Prata
Despesas financeiras
Rendimentos
Total de recursos aportados

2019

2018

26
26

(2)
33
31

Acumulado
2.060
2.329
300
(9)
1.244
5.924

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Adoção de Parques
Banco do Brasil - Aplicação CDB 28711-3 - BP
Total

2019

2018

551
551

525
525

III) Carteira Fauna Brasil
A Carteira de Conservação da Fauna e dos Recursos Pesqueiros Brasileiros - Carteira
Fauna Brasil é um mecanismo financeiro que recebe recursos provenientes de sanções
penais, multas administrativas ambientais, doações, patrocínios e outras fontes. Fruto de
uma parceria com o Ibama, o ICMBio e o Ministério Público Federal, tem por objetivo
financiar programas e projetos de conservação da fauna brasileira ameaçada de extinção.
No Projeto Ararinha na Natureza, a Carteira Fauna apoiou o processo de criação de uma
Unidade de Conservação na área de ocorrência da espécie, na Bahia, que foi desde os
estudos socioambientais até a consulta pública. O saldo financeiro do projeto ao fim de 2018
foi zerado, não houve recebimento de recursos e execuções em 2019 (2018: R$138)
No projeto Sirênios, em 2018 foram feitas as entregas dos últimos equipamentos adquiridos
no âmbito do projeto, bem como a elaboração dos referidos Termos de Doação.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
III) Carteira Fauna Brasil--Continuação
O Fundo Fauna apresenta um saldo de R$688 no fim de 2019 (2018: R$656), não tendo
recebido recursos durante este período e gerado rendimentos líquidos da ordem de R$32
(2018: R$32).
Até 2019, a Carteira Fauna acompanhou ao todo a execução de 11 projetos de conservação
da fauna brasileira ameaçada de extinção, como peixes recifais (budiões), tartarugas
marinhas, mamíferos marinhos (dentre os quais toninha, baleia jubarte e peixe-boi), felinos
de médio e grande porte da região norte de Rondônia, papagaio da cara roxa e ararinhaazul.
a)

Carteira Fundo Fauna e Sísmica
Os recursos aportados e as retiradas dos Fundos de Recursos FUNBIO (FRF) ocorridos
durante os períodos de 01de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os
seguintes:
Movimentação do Fundo Fauna
Ingressos de recursos
Recursos Livres
Conservação de Espécie
Desenvolvimento da Capacidade Técnica
Projeto Específico
Uso Sustentável de Espécies Nativas
Total
Retirada FRF
Recursos Livres
Projeto Específico
Total (a)
Saldo
Recursos Livres
Conservação de Espécie
Desenvolvimento da Capacidade Técnica
Projeto Específico
Uso Sustentável de Espécies Nativas
Total

2019

2018

Acumulado

-

23
23

407
9
10
51
3
480

-

(1)
(1)

(15)
(3)
(18)

-

22
22

392
9
10
48
3
462

Não houve aplicações dos recursos operacionais em 2019 e 2018. O total de acumulado
de desembolso nos projetos até 31 de dezembro de 2019 foi de R$116.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
III) Carteira Fauna Brasil--Continuação
a)

Carteira Fundo Fauna e Sísmica--Continuação
Adicionalmente, as contas bancárias observaram ingressos de recursos referentes aos
rendimentos das aplicações financeiras, os quais totalizaram nos períodos de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 os seguintes montantes:

Rendimentos

2019

2018

Acumulado

38

38

339

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Fundo Carteira Fauna e Sísmica
Itaú c/c 01677-4 CDB
Itaú c/c 01677-4 Private Exclusive FIC
Itaú c/c 01677-4 Compromissada DI
Itaú c/c 01677-4 Aplicações Automáticas
Total

b)

2019

2018

549
139
688

455
133
68
656

Carteira Fauna - Ararinha Azul
Não houve entrada de recursos no Carteira Fauna - Ararinha Azul durante em 2019 e
2018.
As despesas financeiras e os rendimentos ocorridos durante os períodos de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:
2019
Ararinha Azul
Despesas Financeiras
Rendimento
Total

13

-

2018
(1)
4
3

Acumulado
3.620
(4)
504
4.120

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
III) Carteira Fauna Brasil--Continuação
b)

Carteira Fauna - Ararinha Azul--Continuação
Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
2019
Ararinha Azul
Banco do Brasil - C/C 28688-5
Banco do Brasil - CDB 28688-5
Total

-

2018
-

IV) GEF Nutrição - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para a Melhoria da
Nutrição e Bem-Estar Humano
O Projeto atua na promoção de espécies nativas com alto valor nutricional, mas
desconhecidas ou pouco utilizadas por questões culturais, na dieta cotidiana brasileira. Além
de promover o conhecimento científico sobre estas espécies, o projeto foca na disseminação
de informação e em políticas públicas para compra de alimentos, preço mínimo e introdução
de produtos da biodiversidade brasileira na merenda escolar e em programas de
alimentação do governo.
Este projeto, em parceria com a Bioversity International e com financiamento do Global
Environmental Facility (GEF) por meio da Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA),
teve início na segunda metade do ano de 2012, sendo finalizado em 2018. Coube ao
FUNBIO a administração dos recursos do projeto no Brasil.
Durante 2019, o projeto internalizou R$88 (2018 - R$689) e executou R$109 (2018 R$1.284). Após a finalização do Projeto em 2018, ocorreu em 2019 a recuperação dos
custos indiretos do Funbio conforme condição contratual, encerrando assim a execução e a
conta corrente.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
IV) GEF Nutrição - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para a Melhoria da
Nutrição e Bem-Estar Humano--Continuação
O detalhamento dos ingressos de recursos doados ao projeto em 2019, mantidos junto ao
Banco do Brasil na conta corrente nº 24104-0, pode ser demonstrado conforme segue:
Data do
ingresso dos
recursos no
Banco
GEF Nutrição
Ingressos

88

03/01/2019

Os recursos aportados, as despesas financeiras e os rendimentos ocorridos durante os
períodos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

GEF Nutrição
Despesas financeiras
Rendimentos
Total

2019

2018

Acumulado

88
(0)
0
88

689
(4)
41
726

4.511
(26)
382
4.867

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
2019
GEF Nutrição
Banco do Brasil - C/C 24104-0
Banco do Brasil - Aplicação CDB 24104-0
Total
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0
0
0

2018
4
16
20

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
V) Projeto K - “KNOWLEDGE FOR ACTION”
O Projeto tem como objetivo fortalecer os fundos em sua operação e no uso de mecanismos
financeiros inovadores que reduzam esta dependência e diversifiquem as entradas de
recursos. Além de oficinas de capacitação com diferentes temas e mentorias em pares de
fundos ambientais, o projeto cofinanciará a implementação de mecanismos financeiros
inovadores por meio de uma chamada de propostas dirigida aos fundos ambientais da
América Latina e Caribe (RedLAC) e do Consórcio de Fundos Africanos (CAFÉ). A iniciativa
conta com recursos da ordem de EUR1.600 mais US$900 garantidos pelo Fundo Francês
para o Meio Ambiente Mundial (FFEM), a Fundação Mava e o Fundo Global para o Meio
Ambiente GEF.
Principais resultados alcançados em 2019:
· Os seis estudos-pilotos de desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores
desenvolvidos no Brasil, Peru, Costa Rica, Malawi, Camarões e Moçambique foram
concluídos. Cinco receberam o suporte de US$200 em 2018, conforme meta original do
projeto, e foi oferecido um suporte no valor de US$100, também em 2018, a um Fundo a
mais (Biofund - Moçambique). As prestações de contas foram encaminhadas pelos
Fundos, incluindo o relatório de contrapartida - utilizado para repasse de informações aos
doadores do projeto. Foram elaborados seis estudos de caso pelos Fundos beneficiários.
· Foram concluídas as atividades de mentoria entre pares de fundos, envolvendo ao todo 18
Fundos ambientais, sendo seis pares e um grupo de Fundos (RedLAC e CAFÉ). Os pares
receberam o suporte no valor de US$30 e a mentoria em grupo recebeu o valor de US$50.
Foram elaborados sete estudos de caso pelos Fundos beneficiários.
· As apostilas dos quatro workshops do Projeto K (três na África e um na América Latina)
foram traduzidas, diagramadas e publicadas no site do projeto. Além da revisão do
Planejamento Estratégico da RedLAC 2016-2019 e do Planejamento estratégico da CAFÉ
2018-2022, foi realizada oficina de planejamento para o planejamento estratégico da
RedLAC 2020-2024 - sendo elaborada a partir dos resultados a primeira versão do
documento.
· O grupo de Monitoramento e Avaliação, formado por cinco membros da RedLAC e cinco da
CAFÉ, focou suas atividades no monitoramento de impacto dos fundos ambientais na
conservação da biodiversidade - nível institucional. A partir da condução de uma
consultoria especializada, elaborou os seguintes produtos:
(i)
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Diagnóstico contendo os as ferramentas de monitoramento utilizadas pelos Fundos;
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Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
V) Projeto K - “KNOWLEDGE FOR ACTION”--Continuação
(ii) Planejamento estratégico de Monitoramento e Avaliação para os Fundos Ambientais
com foco no impacto na biodiversidade, incluindo aplicação da estratégia em dois
Fundos (um da RedLAC e um da África).
· O grupo de sustentabilidade financeira para as Redes de Fundos Ambientais formado por 2
(dois) representantes da RedLAC e 4 (quatro) da CAFÉ, a partir da condução de uma
consultoria especializada, elaborou os seguintes produtos:
(i)

Diagnóstico da situação financeira das Redes

(ii) Estudos financeiros
(iii) Estratégia de gestão financeira
(iv) Plano de marketing para sustentabilidade financeira
· Ambos os Grupos de Trabalho tiveram participação ativa nas Assembleias das redes
RedLAC e CAFÉ, recebendo apoio financeiro para participarem.
· Todos os estudos de caso e apostilas dos Workshops foram traduzidos e disponibilizados
em três idiomas (inglês, francês e espanhol) e diagramados.
· Os materiais dos grupos de trabalho foram traduzidos conforme demanda dos participantes
e disponibilizados somente internamente entre membros das Redes.
· Foi criada uma plataforma web nos três idiomas oficiais do projeto (inglês, francês e
espanhol) para comunicação e aprendizagem, não apenas do projeto K, mas das Redes de
Fundos Ambientais. A plataforma está disponibilizada associada aos sites da RedLAC e
CAFÉ (proyectok.org). Sendo dividida em duas áreas:
a)

Na área pública: Estão disponibilizados os materiais produzidos durante o Projeto
RedLAC Capacity Building e parte dos materiais produzidos durante o Projeto K. A
proposta é que sejam incluídos materiais dos Fundos membros, ou produzidos no
contexto das Redes, que possam ser de interesse de outros Fundos ou interessados
na área ambiental como:
- Estudos de caso dos estudos piloto de desenvolvimento de mecanismos financeiros
inovadores
- Estudos de caso das mentorias
- Apostilas e manuais dos Workshops
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Notas explicativas aos demonstrativos financeiros de “Determinados Projetos geridos pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
V) Projeto K - “KNOWLEDGE FOR ACTION”--Continuação
b)

Na área privativa (intranet): Serão disponibilizados estudos internos das redes,
exclusivos para membros. Além dos seguintes recursos:
- Criação de perfis
- Criação de grupos para compartilhamento de documentos
- Criação de fóruns

· Foi elaborado o Estudo das Redes por uma equipe consultora, contendo indicadores para
as Redes com base nos Practice Standards (CFA/RedLAC). Os indicadores foram
aplicados em 2016, atualizados e reaplicados em 2018.
· As Redes receberam ainda apoio para comunicação, assembleias e outras ações
estratégicas: como o Livro da RedLAC, oficinas e encontros dos Comitês executivos. A
CAFÉ recebeu apoio para a contratação de seu Secretário Executivo.
· Mais de 40 membros das redes receberam apoio para participarem das assembleias,
assistindo aos workshops ou dentro de grupos de trabalho. As presidências das redes
estiveram presentes nas assembleias uma da outra durante o período de 2015 a 2018.
· Durante a assembleia da RedLAC no México (2019), foi realizada a apresentação da
Plataforma de Conhecimento (site do projeto) durante um evento de encerramento e na
assembleia fechada para Fundos membros da Rede.
· Foi iniciada a elaboração do memorando de entendimento entre RedLAC e CFA, contudo
as Redes optaram por avançar no tema somente no futuro.
· Foi elaborado e enviado o relatório técnico final do projeto ao doador GEF/UNEP
· Foram elaborados e enviados os relatórios financeiros finais ao GEF/UNEP e MAVA
· Houve apoio na avaliação do projeto por parte de consultoria externa contratada pelo
FFEM - está em andamento.
Desafios para 2020:
(i)

Será elaborado e enviado o relatório técnico final do projeto aos doadores FFEM e
MAVA;

(ii) Será elaborado e enviado o relatório financeiro final ao FFEM - o atraso se deu devido
ao reporte de despesas referentes à Assembleia da RedLAC realizada no final de 2019;
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Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”--Continuação
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
V) Projeto K - “KNOWLEDGE FOR ACTION”--Continuação
(iii) Será mantido o apoio na avaliação do projeto por parte de consultoria externa contratada
pelo FFEM.
Apesar das atividades, terem sido concluídas, foi solicitado ao doador GEF/UNEP o uso do
recurso que iria para a avaliação externa - pois informaram que utilizariam a avaliação do
FFEM. O recurso será utilizado na promoção dos resultados do Projeto K em eventos
internacionais- de modo a dar suporte à RedLAC na realização de novos projetos.
Em 2019 o projeto recebeu o montante de R$136 (2018 - R$1.394) executou recursos da
ordem de R$624 (2018 - R$2.421). Houve um rendimento de R$3 (2018 - R$8). E, assim,
não apresentava saldo financeiro na rubrica de recursos do projeto no fim de 2019 (2018 R$493).
O detalhamento dos ingressos de recursos ocorridos na conta corrente nº 76253011-1
mantida junto ao Banco do Brasil de Nova Iorque e na conta nº 3593313888 mantida junto ao
Banco do Brasil de Frankfurt, doados ao projeto em 2019, podem ser demonstrados
conforme quadros abaixo:

Projeto K - cta. nº 3593313888
Ingressos - FFEM
Total

Valores
em US$
mil

Câmbio
4,2200

Valores
em R$
mil

Data do ingresso
do recurso no
banco

136
136

19/02/2019

Os recursos aportados, despesas financeiras, variações cambiais e os rendimentos ocorridos
durante os períodos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

Ingressos
Despesas financeiras
Variação cambial
Rendimentos
Total de recursos aportados
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2019

2018

Acumulado

136
(8)
(6)
3
125

1.394
(13)
96
8
1.485

9.094
(47)
56
51
9.154
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31 de dezembro de 2019 e 2018
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
V) Projeto K - “KNOWLEDGE FOR ACTION”--Continuação
Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Projeto K
Banco do Brasil - Aplicação CDB 28434-3
Banco do Brasil Frankfurt C/C 3593313888
Banco do Brasil Nova York C/C 76253011-1
Banco do Brasil Nova York Aplicação Over Night 76253011-1
Total

2019

2018

-

150
244
8
92
494

Apresentamos abaixo os quadros demonstrativos da execução, em Dólar, para os anos de
2019 e 2018.
2019
Execução - Projeto K
1100 Project Personnel
1200 Consultants
1600 Travel
2300 Subcontract for Commercial
Purposes
3201 Training
5201 Publication, Translation,
Dissemination and reporting costs
5301 Communications (tel, fax, e-mail,
etc..)
Total

2018

R$

USD

R$

USD

68
207
53

18
54
13

185
222
260

54
57
67

6
75

(1)
19

1.679
12

445
4

192

51

4

1

589

154

57
2.419

15
643

USD

R$

USD

24
(3)

6
(1)

78
2
27

25
1
7

(6)
-

(1)
-

262
-

70
-

26
30

369

103

2019
R$
GEF
1100 Project Personnel
1200 Consultants
1600 Travel
2300 Subcontract for Commercial
Purposes
3201 Training
5201 Publication, Translation,
Dissemination and reporting costs
Total
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
VI) Projeto Moore Sustentabilidade
O objetivo do projeto é a sustentabilidade financeira das áreas protegidas da Amazônia,
incluindo as zonas do ARPA, aprimorada por meio da consolidação de mecanismos de
compensação e fontes de financiamento alternativas para quatro estados prioritários na
Amazônia brasileira (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia) e Governo Federal. O Projeto
parte de uma doação de US$700 da Gordon & Betty Moore Foundation e Linden Trust for
Conservation.
Em 2019 novas negociações foram desenvolvidas com o Amapá, tendo sido realizadas
orientações para apoiar a superação de obstáculos operacionais existentes para prosseguir
na captação. Em Rondônia foi realizada nova rodada de apoio ao desenvolvimento de
estratégias para a sustentabilidade financeira, tendo como foco a compensação ambiental. O
projeto foi encerrado após a conclusão de todas as atividades programadas.
O recurso do projeto terminou em 2017 com a transferência do saldo para outro projeto, com
isso em 2019 e 2018 não teve nenhuma movimentação financeira.

Ingressos
Despesas financeiras
Rendimentos
Total

2019

2018

Acumulado

-

-

2.564
(12)
71
2.623

VII) Projeto de suporte e apoio às atividades da R20 no Brasil
R20 - Regions of Climate Action é uma organização não governamental fundada em 2010 na
Califórnia, Estados Unidos da América que firmou contrato de parceria com o FUNBIO, cujo
objeto é o apoio operacional para a gestão de recursos aportados pela e para a R20,
consistindo em gerenciamento de recursos financeiros para viabilização de recebimentos e
pagamentos dos recursos iniciais das atividades da R20 no Brasil.
Em 2019 foram recebidos R$314 (2018 - R$344), executadas prestações de contas no
montante de R$313 (2018 - R$343).
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
VII) Projeto de suporte e apoio às atividades da R20 no Brasil--Continuação
O detalhamento dos ingressos dos recursos ocorridos na conta corrente nº 28.950-7 mantida
junto ao Banco do Brasil, doados ao projeto em 2019, pode ser demonstrado conforme
segue:

Valores
R$ mil
R20 - Regions of Climate Action
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/APREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO CARLOS
Total

188
119
8
314

Data do
Ingresso do
Recurso no
Banco
26/02/2019
23/09/2019
30/10/2019

Os recursos aportados e os rendimentos ocorridos durantes os períodos de 01 de janeiro a
31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

R20 - Regions of Climate Action
Despesas financeiras
Rendimentos
Total

2019

2018

Acumulado

314
(1)
313

344
(1)
343

1.290
(2)
2
1.290

Apresentamos abaixo os saldos zerados nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
R20 - Regions of Climate Action
Banco do Brasil - C/C 28.950-7
Banco do Brasil - Aplicação CDB
Total
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2019

2018

-

-
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
VIII) Acordo de Cooperação entre FUNBIO e MMA - Probio II
O Acordo foi concebido para viabilizar o uso de recursos financeiros remanescentes do
Projeto de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade (Probio II - TF 91515).
Esses recursos são provenientes de rendimento financeiro da doação do GEF e mediante
acordo efetuado entre a Caixa Econômica Federal, o Banco Mundial e o FUNBIO.
Foram transferidos para o FUNBIO, em 31 de janeiro de 2017, R$600 para serem aplicados
nas seguintes atividades:
· Promover ações relacionadas à atualização das áreas prioritárias para conservação, uso
sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira para o bioma Pampa, e
· Difusão de informações sobre a biodiversidade brasileira por meio da digitalização e
disponibilização on-line de obras raras essenciais em biodiversidade das bibliotecas
brasileiras
O Acordo de Cooperação encerrou em 17 de janeiro de 2019, com todas as atividades
concluídas.
Nos anos de 2019 e 2018 não houve recebimento de recursos e houve uma execução de
R$281 (2018 - R$261). Em 31 de dezembro de 2019 a conta corrente dedicada ao Acordo
tinha um saldo de R$31 (2018 - R$312).
Os recursos aportados e os rendimentos ocorridos durante os períodos de 01 de janeiro a
31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:
2019
Saldo MMA
Rendimento
Total de recursos aportados

1
1

2018
25
25

Acumulado
640
61
701

Apresentamos abaixo o saldo mantido na conta bancária do projeto, incluindo aplicações
financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Conta Saldo MMA
Banco do Brasil - C/C 130239-6
Banco do Brasil - Aplic. C/C 130239-6
Total
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2019

2018

31
31

17
295
312
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
IX) Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro
Fruto da parceria entre o Instituto Humanize e o FUNBIO, o Programa Bolsas FUNBIO Conservando o Futuro 2019 é uma iniciativa desta organização para o apoio financeiro a
pesquisas de campo em conservação ambiental e da biodiversidade, de alunos de cursos de
mestrado e doutorado matriculados em universidades e institutos de ensino superior do
território brasileiro. Ao todo foram 318 inscrições realizadas, 289 projetos elegíveis de
candidatos de 24 estados e do DF, a maioria do sexo feminino (62%). O recurso total
previsto para as bolsas foi de um R$1.000, sendo que alunos de mestrado (29% dos
inscritos) puderam solicitar bolsas de até R$20 e de doutorado bolsas de até R$38.
Foi montada uma comissão, liderada pela secretária geral do FUNBIO Rosa Lemos,
específica para a seleção final dos projetos. Sua composição foi de três membros do
Conselho do FUNBIO: Ricardo Machado, Maria José Gontijo e Paulo Moutinho, a
coordenadora de unidade Fernanda Marques e Rosa Lemos.
Foram contemplados 32 projetos de pesquisa de alunos de 23 diferentes instituições
públicas do país. Essas pesquisas foram propostas para serem realizadas nos campos dos
biomas Mata Atlântica (10), Amazônia (8), Marinho (8), Pampa (3), Cerrado (2) e Caatinga
(1). Foram concedidas 24 bolsas para alunos de doutorado e 8 para de mestrado. O
resultado foi publicado no site do FUNBIO no dia 21 de novembro de 2019 e a celebração
dos contratos com os candidatos selecionados foi realizada pela assessoria jurídica do
FUNBIO.
Durante 2019 o projeto recebeu o montante de R$1.000 (2018 - R$1.000) e executou
R$1.431 (2018 - R$13). Houve um rendimento de R$10 (2018 - R$19), e encerrou o 2019
com saldo no valor de R$579 (2018 - R$1006).
O detalhamento dos ingressos dos recursos ocorridos na conta corrente nº 24.128-8 mantida
junto ao Banco do Brasil, doados ao projeto em 2019, pode ser demonstrado conforme
segue:

Valores
Ingressos (FUNBIO)
Ingressos (Instituto Humanize)
Total
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500
500
1.000

Data do
ingresso no
banco
28/11/2019
20/12/2019
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
IX) Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro--Continuação
Os recursos aportados e os rendimentos ocorridos durante o período de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2019 foram os seguintes:

Bolsa FUNBIO
Rendimento
Total de recursos aportados

2019

2018

Acumulado

1.000
10
1.010

1.000
20
1.020

2.000
30
2.030

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019:
Conta Bolsa FUNBIO
Banco do Brasil - C/C 24128-8
Banco do Brasil - Aplic. C/C 24128-8
Total

2019

2018

5
580
585

1.011
1.011

X) Fundo Amapá
O Fundo Amapá foi desenhado pelo FUNBIO com apoio da Fundação Gordon e Betty Moore
e CI-Brasil, e em estreita articulação com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente do
Amapá para destinar recursos para a manutenção das áreas protegidas de biodiversidade do
estado. Lançado em 2015, tem aporte inicial de US$2.500 doados pela Global Conservation
Fund (GCF), da Conservation International e contrapartida estadual de R$1.000.
O mecanismo prevê a captação de recursos de fontes diversificadas como TACs, doações e
pagamentos por serviços ambientais. O objetivo é dar agilidade à execução e flexibilidade
para a alocação de recursos nas áreas protegidas, de forma que atenda às reais
necessidades das Unidades de Conservação (UCs) do estado mais preservado do Brasil.
O FUNBIO assegura a contratação de gestora de ativos profissional para cumprimento da
política de investimentos proposta pelo fundo. O primeiro aporte ocorreu no ano de 2016, no
valor de R$8.100. O recurso está aplicado e o projeto em fase de revisão do manual de
operação e de sua estrutura de governança, além de necessidade de realinhamento devido
a alterações na equipe.
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
X) Fundo Amapá--Continuação
Em 2018 e 2019 não houve novos aportes. No entanto, em 2019 os recursos aplicados
geraram o montante de R$1.979 (2018 - R$325) em rendimentos, encerrando 2019 com
saldo no valor de R$12.498 (2018 - R$10.432).
Os recursos aportados, despesas financeiras, variações cambiais e os rendimentos ocorridos
durante os períodos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

Conservation International (1)
Rendimentos
Despesas financeiras
Variação Cambial (1)
Total

2019

2018

Acumulado

1.979
(161)
248
2.066

325
(269)
800
856

8.163
3.870
(703)
1.168
12.498

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
FUNDO AMAPÁ
Itaú Miami - c/c 6088320
Itaú Miami - Aplicação RF e Variável 6088320
Itaú Priv. Aplicação Efficax - 17414-7
Itaú Pragma Aplicação RF e Variável 96669-8
Itaú Miami c/c JTU -041412
Itaú Priv. Aplicação WORLD EQUITIES FIC 17414-7
BNY Mellon c/aplicação 30266581
Total

2019

2018

35
1.400
843
4.608
5.015
597
12.498

294
2.549
925
3.674
2.446
544
10.432

XI) Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)
O Fundo Abrolhos Terra e Mar, anteriormente conhecido como “Fundo Bahia & ES” foi
desenhado pelo FUNBIO com apoio da Fundação Gordon e Betty Moore e CI-Brasil, e em
estreita articulação com a equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), para destinar recursos para garantir a viabilidade e sustentabilidade
de Unidades de Conservação Federais do Território Abrolhos Terra e Mar. Lançado em
2016, tem aporte inicial de US$2.100 doados pelo Global Conservation Fund (GCF), da
Conservation International.
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
XI) Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)--Continuação
O FUNBIO assegura a contratação de gestora de ativos profissional para cumprimento da
política de investimentos proposta pelo fundo. O primeiro aporte ocorreu no ano de 2016, no
valor de R$6.928.
Em 2019, as principais atividades realizadas foram:
· Aprovação do MOP e do Manual de Execução de Subprojetos, pelo doador;
· Redesenho do recorte espacial, definido geograficamente pelo território Abrolhos Terra e
Mar (que abrange 19 UCs Federais e compreendem cerca de 48 milhões de hectares de
ecossistemas marinhos, costeiros e da Mata Atlântica); Alteração do nome do projeto, para
Fundo Abrolhos Terra e Mar.
Durante 2019 o projeto não recebeu recurso (2018 - R$0), o projeto não iniciou a execução,
houve rendimentos no valor de R$1.542 (2018 - R$164), encerrando o exercício com saldo
no valor de R$9.535 (2018 - R$7.943).
As despesas financeiras, variações cambiais e os rendimentos ocorridos durante os períodos
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:
2019
Conservation International
Rendimentos
Despesas financeiras
Variação cambial
Total

1.542
(143)
193
1.592

2018
164
(58)
600
706

Acumulado
6.928
2.096
(256)
766
9.535

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Conta Fundo BA e ES
Itaú Miami c/c 6086720
Itaú private Efficax FI - c/c 02077-9
Itaú Pragma c/c 15874-0
BNY Mellon c/aplicação 30266580
Itaú Miami c/JTU021893
Itaú Private WORLD EQUITIES FIC - 02077-9
Total
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2019

2018

47
656
3.530
4.851
451
9.535

36
757
2.807
386
3.957
7.943
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
XI) Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)--Continuação
(1) Os recursos foram depositados na conta administrativa do FUNBIO New York em 2016. A Política de Investimento do AFPA
(Atlantic Forest Protected Areas Fund) prevê que 50% dos recursos sejam aplicados no exterior e 50% no Brasil. O FUNBIO
como gestor de ativos propôs juntar o Fundo Amapá com o AFPA num único fundo com controle das aplicações separadas
pela cota de cada projeto aplicadas em YCD (Yankee Certificate of Deposit). A CI (Conservation Internacional) ainda está
estudando a proposta. Em 2017 foi resgatado da conta administrativa do FUNBIO NY e transferido para Itaú Miami c/c
6088320 mantido pelo Fundo Amapá, porém em fundos separados.
(2) Em 28/12/2017 foi resgatado da conta do Itaú private compromissada DI c/c 02077-9 o valor de R$627, sendo que sua
aplicação ocorreu indevidamente na conta do Itaú Pragma - C/C 88475-0 - ARES FT, que se regularizou em 2018.

XII) Exxon Mobil - AMLD
Parceria: Restauração Florestal para a Conservação do Mico-Leão-Dourado
Com até 50 centímetros e densa pelagem dourado-alaranjada, o mico-leão-dourado é uma
espécie única da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Assim como a floresta, a população do
Leontopithecus rosalia encontra-se hoje fragmentada. Isso ocorre, principalmente, devido à
expansão de pastagens, obras de infraestrutura e atividade agrícola ao longo da bacia do
Rio São João. A (re)conexão entre os grupos de mico-leão-dourado, que vivem em ilhas de
vegetação e reúnem até 11 indivíduos, é fundamental. Essas ações são necessárias a fim de
assegurar o futuro da espécie, já que se encontra ameaçada de extinção.
Essa iniciativa recebe o nome de “Parceria: Restauração Florestal para a Conservação do
Mico-Leão-Dourado”. O projeto será executado pela Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD)
com recursos doados pela ExxonMobil, com a finalidade de plantar 20 mil mudas de
espécies nativas da Mata Atlântica em Silva Jardim. Desta forma, o projeto contribui para a
sobrevivência da espécie. A área restaurada corresponde à de 14 campos de futebol.
Hoje, estima-se que a população de mico-leão-dourado na natureza seja formada 2.500
animais. Como resultado, o trabalho beneficiará também diretamente moradores do entorno
que trabalham em viveiros de mudas. E, indiretamente, a população dos municípios da
região, que em virtude do contínuo trabalho de restauração florestal promovido pela AMLD,
contará com uma melhoria dos serviços ecossistêmicos.
Durante o 2019 o projeto recebeu o montante de R$941 (2018 - R$0), executou R$658 (2018
- R$0), houve um rendimento sobre aplicações de R$4 (2018 - R$0), encerrando 2019 com
saldo no valor de R$287 (2018 - R$0).
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3. Principais informações sobre determinados projetos geridos pelo FUNBIO-Continuação
XII) Exxon Mobil - AMLD--Continuação
O detalhamento dos ingressos de recursos ocorridos na conta corrente nº 24900-9 mantida
junto ao Banco do Brasil, doados ao projeto em 2019, podem ser demonstrados conforme
segue:

Valores
Ingressos (ExxonMobil)
Total

941
941

Data do
ingresso no
banco
30/08/2019

Os recursos aportados e os rendimentos ocorridos durante o período de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2019 foram os seguintes:

EXXONMOBIL - AMLD
Rendimento
Total de recursos aportados

2019

Acumulado

941
4
945

941
4
945

Apresentamos abaixo os saldos mantidos nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019:
2019
Conta EXXONMOBIL - AMLD
Banco do Brasil - C/C 24900-9
Banco do Brasil - Aplic. C/C 24900-9
Total

287
287

4. Eventos subsequentes
Desde o início de janeiro de 2020 foi identificado o surto de um novo vírus denominado COVID19. O Ministério da Saúde do Brasil comunicou o primeiro caso registrado no país em 25 de
fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo. Devido a velocidade de contaminação e
crescente número de infectados, em 11 de março de 2020 o COVID-19 foi classificado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia.
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4. Eventos subsequentes--Continuação
Para desacelerar a contaminação pelo COVID-19, diversos países impuseram uma série de
medidas restritivas de deslocamento social, como a quarentena e fechamento de fronteiras com
outros países, situações sem precedentes na história recente do mundo. O governo brasileiro,
agindo em conjunto com os estados e municípios, adotou uma série de medidas, dentre estas,
decretos e medidas provisórias para minimizar o risco de contaminação da população, do
impacto econômico nos diversos setores e ainda evitar o colapso do sistema de saúde do país.
Neste momento, a situação adversa nas atividades econômicas globais ainda é incerta,
impedindo a previsão dos seus impactos e efeitos finais. Este evento pode ter um impacto
adverso nas condições políticas e econômicas e desencadear um período de desaceleração
econômica global, o que poderá trazer reflexos nas atividades exercidas por diversos setores,
inclusive o que a Instituição se insere.
O Funbio não acredita que há impacto financeiro nos demonstrativos financeiros dos projetos
para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 como resultado destes eventos
subsequentes e está monitorando os desenvolvimentos relacionados ao COVID-19 e
coordenando suas ações operacionais com base nos planos de continuidade de negócios
existentes e nas orientações de organizações globais e locais de saúde, Governos Federal,
Estadual e Municipal e melhores práticas gerais de gestão de crises.
Em 2019 o Funbio investiu significativamente na atualização de seu parque tecnológico, na
colocação de sistemas em nuvem (Azzure) e também na ampliação do sistema para
gerenciamento de projetos e de informações gerenciais através de BI (Business Inteligence).
Uma nova plataforma de compras e contratações foi implantada, acelerando a resposta às
demandas dos nossos parceiros. Na área financeira, os processos
existentes foram revistos e adaptados para realização por meio remoto, trazendo agilidade e
segurança no tratamento dos nossos ativos. O resultado positivo de tais inovações pode
claramente ser observado neste período de pandemia da Covid-19, quando em menos de 1
semana estávamos aptos a permanecer com a operação em andamento em regime de home
office, sem prejuízos à nossa capacidade de entregar.
O Funbio informa também que até o momento não estão previstas renegociações de contratos
com fornecedores, adiamento do início de novos projetos nem o cancelamento de parcelas de
recursos oriundos de doadores, as quais seriam liberadas nos próximos meses de 2020.
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Relatório do auditor independente sobre o cumprimento das cláusulas
contratuais de caráter contábil e financeiro de “Determinados Projetos geridos
pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO”
Aos
Administradores do

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO - “Determinados Projetos”
Rio de Janeiro - RJ
Procedemos a auditoria dos demonstrativos financeiros referentes ao período entre 1º de janeiro e 31
de dezembro 2019 de Determinados Projetos (“Projetos”) geridos pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade - FUNBIO (“Instituição”), financiados com recursos de diversos patrocinadores, e
emitimos nosso relatório correspondentes aos mesmos, com data de 22 de maio de 2020.
Nossa auditoria foi direcionada para verificação do adequado cumprimento das cláusulas contratuais
relacionadas diretamente aos assuntos contábeis e financeiros dos acordos de doação celebrados
entre a Instituição e os patrocinadores.
Realizamos nossa auditoria em conformidade com as normas internacionais de auditoria e os
requisitos dos acordos de doação celebrados entre a Instituição e os patrocinadores. Essas normas
exigem o devido planejamento e realização da auditoria para que possamos obter uma certeza
razoável de que o FUNBIO cumpriu as cláusulas pertinentes aos acordos de doação. A auditoria
inclui o exame, baseado em amostras, das evidências julgadas por nós apropriadas. Assim,
consideramos que nossa auditoria oferece uma base razoável para nossa opinião.
Em nossa opinião, em 31 de dezembro de 2019, o FUNBIO cumpriu, em todos os seus aspectos
substanciais, as cláusulas contratuais aplicáveis, de caráter contábil e financeiro, dos acordos de
doação celebrados entre a Instituição e os patrocinadores.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Walter G. Neumayer
Contador CRC-RJ091659/O-0
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Relatório do auditor independente sobre a estrutura de controles internos de
“Determinados Projetos geridos pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO”
Aos
Administradores do

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO - Determinados Projetos
Rio de Janeiro - RJ
Este relatório é complementar ao nosso relatório sobre os demonstrativos financeiros de
Determinados Projetos geridos pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO.
A Administração do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (“Instituição”), executora de
Determinados Projetos (“Projetos”), é responsável por manter uma estrutura de controles internos
suficiente para mitigar os riscos de distorção relevante dos demonstrativos financeiros e proteger os
ativos sob a custódia dos Projetos, incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos. Para
cumprir com essa responsabilidade, se requer juízos e estimativas da administração para avaliar os
benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos do sistema de controle
interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são fornecer à Administração uma segurança
razoável, porém não absoluta, de que os ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de usos
ou disposições não autorizadas, que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da
Administração e os termos do contrato e estão adequadamente registradas para permitir a
elaboração de demonstrativos financeiros confiáveis. Devido às limitações inerentes a qualquer
sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectados. Além
disso, as projeções de qualquer avaliação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de
que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a mudanças nas condições, ou que a
eficácia do desenho e operação das políticas e procedimentos possa se deteriorar.
Ao planejar e desenvolver nossa auditoria dos demonstrativos financeiros dos Projetos referentes ao
período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019, obtivemos um entendimento da estrutura de
controles internos e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de auditoria,
com o propósito de expressar uma opinião sobre os demonstrativos financeiros dos Projetos, e não
para opinar sobre a eficácia da estrutura de controles internos.
A nossa auditoria de Determinados Projetos geridos pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO relativa ao período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019 não revelou deficiências
significativas no desenho ou operação dos controles internos, que, na nossa opinião, poderiam afetar
significativamente a capacidade do FUNBIO para registrar, processar, resumir e apresentar
informações financeiras de forma coerente com as afirmações da Administração nas demonstrações
dos fundos recebidos e desembolsos efetuados, assim como de investimentos acumulados.
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Uma deficiência significativa é a condição na qual o desenho ou operação de um ou mais elementos
da estrutura de controles internos não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam
ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação aos
demonstrativos financeiros dos Projetos, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos
funcionários do FUNBIO durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.
Nossa consideração da estrutura de controles internos não expõe, necessariamente, todos os
assuntos do referido sistema que poderiam ser considerados deficiências significativas e, por
conseguinte, não deve expor, necessariamente, todas as condições a serem informadas que
poderiam ser consideradas deficiências significativas, em conformidade com a definição anterior.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Walter G. Neumayer
Contador CRC-RJ091659/O-0
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