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 Aos dezoito dias do mês de maio 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, Fernando Pereira dos Santos, titular do 
Poder Executivo, Gustavo Campos Gonçalves, titular do conselho de administração, Bruna dos 
Santos Dicksen, suplente do Conselho de Administração, e Heloisa Alves da Rosa, diretora 
presidente do Prev-Xangri-Lá. Também contou-se com a presença de João Enners, representante 
da consultoria de investimentos, Referência. 
 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.  
 A reunião iniciou com João explicando sobre o cenário econômico que, até o mês de 
março, vinha tendo oscilações pelo avanço da pandemia e pela crise do preço do Petróleo, devido 
a divergência entre OPEP e Rússia. Entretanto, nos meses seguintes, começou uma crise no 
sistema de saúde e, posteriormente, crise política, com a demissão do ministro da saúde 
Mandetta, pedido de exoneração do ministro da justiça Sérgio Moro e, após, o do conseguinte da 
saúde, Teich. Ainda, sobre os ministros, há quem diga que o da economia, Paulo Guedes, também 
está na mira. João também explicou que tais fatores tiveram como consequência o aumento do 
”Risco Brasil”, fazendo com que as instituições avaliadoras diminuíssem o rating do país, 
deixando-o menos atrativo para os investidores. Tudo isso está contribuindo para que o Real seja 
a moeda em maior desvalorização, dentro os países emergentes. 
 Para as projeções futuras, João comentou que o mercado continuará volátil, visto haver 
preocupação global sobre uma 2ª onda do COVID19, estudos apontarem que a economia dos 
EUA não será tão rápida como se esperava e que dificilmente se atingirá meta no ano de 2020. 
Mencionou também que esse é o momento ideal para realizar as realocações do plano de 
contingência, conforme mencionado na ata 05/2020, para proteger a carteira do Prev-Xangri-Lá, 
visto nesse momento os índices dos fundos não estarem negativos. Como os membros 
concordaram, no dia de hoje será efetivado. 
 Ainda, ficou agendado para o dia 26/05/2020 uma reunião conjunta do conselho de 
administração, comitê de investimentos e consultoria Referência para tratar sobre assuntos 
relacionados a carteira do Prev-Xangri-Lá.  
 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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