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 Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, em encontro online, 
reuniram-se, em atendimento à Portaria 200/2019 do Prev-Xangri-Lá, os membros 
Bruno Oliveira Fraga, representante do Prev-Xangri-Lá e presidente do Comitê, 
Gustavo Campos Gonçalves, representante do Conselho de Administração, Fernando 
Pereira dos Santos, representante do poder executivo, Filipe Bakkar Reckers, suplente 
do Prev-Xangri-Lá, e Heloisa Alves da Rosa, diretora presidente do Prev-Xangri-Lá. 
 Conforme ficou estabelecido na ata de número 05/2020, os membros do 
Comitê estão se reunindo semanalmente para tratar da atual posição carteira de 
investimentos do Prev-Xangri-Lá e reagir aos efeitos do avanço do novo corona 
vírus, o COVID19, sobre o mercado de investimentos.  
 Segundo a explicação do Presidente do Comitê, o mercado no mês de abril 
vem tendo recuperações frente à forte queda do mês de março: no dia 31/03/2020 a 
rentabilidade da carteira do Prev-Xangri-Lá estava em -4,35%. Entretanto, no dia 
23/04/2020 já apresentava uma rentabilidade de -2,44%. Ou seja, em 23 dias do mês 
de abril, conseguiu-se recuperar 1,9% do patrimônio. Em razão do período necessário 
para fechamento das cotas dos fundos, não é possível obter a posição em tempo real, 
existe um intervalo de 04 dias da data consultada. 
 Conforme havia sido combinado na ata de número 05/2020, o Comitê realizará 
realocações na carteira, de forma a deixá-la mais protegida para momentos de 
volatilidade. Todavia, ainda se aguarda o momento ideal para efetivá-las. Segundo 
comentado pelo presidente, o mercado vinha se recuperando de forma gradual e 
constante até o dia 23/04/2020. No dia seguinte, sexta-feira, 24/04/2020, houve a 
exoneração do diretor geral da Polícia Federal, o pedido de exoneração e a coletiva de 
imprensa do Ministro da Justiça e o pronunciamento do Presidente da República. 
Assim, além das crises econômicas e sanitárias, emergiu uma nova crise, de cunho 
político, trazendo impactos negativos significativos nos indicadores de renda fixa e no 
Ibovespa. Como havia sido mencionado na ata de número 05/2020, caso os esforços 
e posições dos membros do governo forem unânimes e coerentes, o mercado tende a 
retomar aos mesmos patamares antes da pandemia. 
 Sendo assim, como o Ibovespa voltou a operar em alta no dia de hoje, 
atingindo ganhos de até 4%, chegando a aproximadamente 78.500 pontos, o Comitê 
decide por observar o mercado nos próximos dias. Quanto às realocações, o Comitê 
decide por esperar o benchmark IMA-B voltar a ficar positivo para analisar as 
realocações. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, 
que, em virtude de reunião online, terão suas assinaturas em momento posterior. 
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