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Principais Características da Oferta 

Pedido de reserva (“Pedido de Reserva”) de certificados de recebíveis do agronegócio da 
1ª (primeira) Série da 31ª (trigésima primeira) Emissão da Gaia Impacto Securitizadora 
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
localizada na localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, CEP 04544-051, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.876.090/0001-93 ("Emissão", "CRA Sênior" e "Emissora", 
respectivamente), relativo à oferta pública de distribuição dos CRA Sênior ("Oferta"), a 
ser realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, 
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), da Instrução da 
CVM n.º 600, de 01 de agosto de 2018, conforme alterada ("Instrução CVM 600") e demais 
dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, sob a coordenação da Terra Investimentos 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º 
andar, CEP 04534-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.751.794/0001-13 ("Coordenador 
Líder"), por meio da assinatura do respectivo contrato de adesão anexo ao “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, da 1ª (primeira) Série da 
31ª (trigésima primeira) Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A.", celebrado em 06 
de julho de 2021, entre a Emissora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). 
 
Os termos iniciados em letras maiúsculas e não definidos neste Pedido de Reserva terão 
os mesmos significados a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto 
Preliminar”). 
 
A Oferta é composta por, inicialmente, 145.060 (cento e quarenta e cinco mil e sessenta) 
certificados de recebíveis do agronegócio, sendo (i) 145.000 (cento e quarenta e cinco 
mil) CRA Sênior, com valor nominal unitário de R$100,00 (cem reais); e (ii) 60 (sessenta) 
certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª série da Emissão com valor nominal 
unitário de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (“CRA Subordinado” e, quando em conjunto 
com os CRA Sênior, “CRA”), nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de 
R$100.00 (cem reais) ("Valor Nominal Unitário"), na data de emissão, qual seja, em 06 de 
julho de 2021 ("Data de Emissão"), perfazendo, inicialmente, o valor total de 
R$17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), na Data de Emissão ("Valor 
Total da Emissão"). Os CRA Subordinado serão objeto de colocação privada. 
 
A distribuição pública dos CRA Sênior deverá ser direcionada a investidores em geral 
(“Investidores Não Institucionais” e conforme definido abaixo), bem como investidores 
institucionais (“Investidores Institucionais” e conforme definido abaixo, e, quando 



 

referidos em conjunto com os Investidores Não Institucionais, simplesmente os 
“Investidores”). Será permitido o pedido de reservas antecipadas pelos Investidores Não 
Institucionais, sem fixação de lotes máximos ou mínimos e sem necessidade de depósito 
em dinheiro do montante reservado sendo certo o volume total da Oferta será destinado, 
prioritariamente, à Oferta Não Institucional, e, caso não haja demanda, o montante 
remanescente dos CRA Sênior poderá ser colocado junto a Investidores Institucionais, no 
âmbito da Oferta Institucional. Os Investidores participarão do procedimento de coleta de 
intenções de investimento, sendo a participação dos Investidores Não Institucionais 
formalizada por meio da apresentação de Pedidos de Reserva realizados no Período de 
Reserva ("Direcionamento da Oferta"). Não será admitida a apresentação de pedido de 
reserva antecipada para os Investidores Institucionais. 
 
Serão considerados “Investidores Institucionais” os investidores que sejam fundos de 
investimento, clubes de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, 
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, seguradoras, entidades de 
previdência complementar e de capitalização, bem como pessoas físicas ou jurídicas que 
sejam considerados investidores qualificados, conforme definido no artigo 12 da Resolução 
CVM 30. Serão considerados “Investidores Não Institucionais” os investidores, pessoas 
físicas ou jurídicas, que não estejam compreendidos na definição de Investidores 
Institucionais. 
 
A partir do 5º (quinto) Dia Útil contado da data da publicação do Aviso ao Mercado, o 
Coordenador Líder iniciará o procedimento de coleta de intenção de investimentos junto 
aos Investidores Não Institucionais (inclusive as Pessoas Vinculadas), no âmbito da Oferta, 
com recebimento de reservas e intenções de investimento, nos termos do artigo 44 da 
Instrução CVM 400. 
 
Nos termos do Prospecto Preliminar, será realizado pelo Coordenador Líder, no âmbito da 
Oferta, procedimento de coleta de intenções de investimento, sem fixação de lotes 
mínimos ou máximos, o qual definirá (i) a remuneração dos CRA Sênior, e (ii) a quantidade 
de CRA Sênior a ser alocada em cada uma das séries da Emissão.  
 
A distribuição pública dos CRA Sênior será direcionada aos Investidores, sendo permitida 
a alocação entre pessoas caracterizadas como Pessoas Vinculadas, conforme abaixo 
definido. 
 
Serão consideradas "Pessoas Vinculadas" no âmbito da Oferta, qualquer dos Investidores 
que sejam (i) administradores, acionista controlador, empregado da Securitizadora, do 
Coordenador Líder, dos Devedores e/ou de outras sociedades sob controle comum; (ii) 
administrador, acionista controlador, empregado, operador ou demais prepostos do 
Coordenador Líder e/ou de quaisquer outras pessoas vinculadas à Emissão e à Oferta; (iii) 
agentes autônomos que prestem serviços e demais profissionais que mantenham contrato 
de prestação de serviços ao Coordenador Líder, diretamente relacionados à atividade de 
intermediação ou de suporte operacional; (iv) fundos de investimento, clubes de 
investimento e carteiras administradas, cuja administração seja exercida por sociedades 
integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder, da Securitizadora, dos Devedores 
e/ou cujos investidores sejam administradores, acionistas controladores ou qualquer 
empregado do Coordenador Líder, da Securitizadora e/ou dos Devedores; ou (v) os 
respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o 
segundo grau das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) acima. As Pessoas Vinculadas 
estarão sujeitas às regras e restrições aplicáveis a Investidores Não Institucionais previstas 
no Prospecto Preliminar e, assim como os demais Investidores Não Institucionais, sua 
participação na Oferta será admitida mediante apresentação de Pedido de Reserva, sem 



 

fixação de lotes mínimos ou máximos, ao Coordenador Líder. 
 
Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva de subscrição dos CRA Sênior, será 
considerado, como "Período de Reserva", o período compreendido entre os dias 26 de julho 
de 2021 (inclusive) e 13 de agosto 2021 (inclusive). Para os Investidores Não Institucionais 
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, os Pedidos de Reserva deverão ser 
encaminhados no período compreendido entre os dias 16 de agosto de 2021 (inclusive) e 
19 de agosto de 2021 (inclusive). 
 
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses aqui 
previstas ou na identificação de divergência relevante entre as informações constantes do 
Prospecto Definitivo e do Prospecto Preliminar que alterem substancialmente o risco 
assumido pelo Investidor Não Institucional, ou a sua decisão de investimento, nos termos 
do parágrafo quarto do artigo 45 da Instrução CVM 400. 
 
O volume total da Oferta será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional. 
Durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme 
o caso, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta, 
inclusive Pessoas Vinculadas, deverão realizar a reserva dos CRA Sênior mediante o 
preenchimento de Pedidos de Reserva, conforme documento a ser disponibilizado pelo 
Coordenador Líder. Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, 
no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena 
de seu Pedido de Reserva ser cancelado pelo Coordenador Líder.  
 
Caso o total de CRA Sênior objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores 
Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas e que 
tenham apresentado seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas, seja inferior ao volume total da Oferta, todos os Pedidos de Reserva não 
cancelados serão integralmente atendidos, e os CRA Sênior remanescentes serão 
destinados aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, 
caso o total de CRA Sênior correspondente aos Pedidos de Reserva exceda o volume total 
da Oferta destinado à Oferta Não Institucional, os CRA Sênior destinados à Oferta Não 
Institucional serão rateados entre os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que 
sejam considerados Pessoas Vinculadas que tenham apresentado seus Pedidos de Reserva 
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao montante 
de CRA Sênior objeto da Oferta, não sendo consideradas frações de CRA Sênior. Eventual 
sobra de CRA Sênior após o rateio será alocada pelo Coordenador Líder a qualquer 
Investidor Não Institucional de forma discricionária (“Critério de Rateio da Oferta Não 
Institucional”). 
 
As seguintes condições se aplicam aos Investidores que apresentarem Pedido de Reserva, 
observados os procedimentos detalhados no Prospecto Preliminar: 
  

(i) cada um dos Investidores Não Institucionais interessados efetuará Pedido de 
Reserva perante o Coordenador Líder, na forma acima prevista. O Investidor 
Não Institucional poderá efetuar um ou mais Pedidos de Reserva, sem 
limitação, em diferentes níveis de taxa de juros para um mesmo Pedido de 
Reserva ou em diferentes Pedidos de Reserva, inexistindo limites máximos de 
investimento. 
 

(ii) o Investidor Não Institucional Pessoa Vinculada deverá indicar, 
obrigatoriamente, no seu Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa 
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pelo Coordenador 
Líder; 



 

 
(iii) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio 

de Início, o Coordenador Líder informará aos Investidores Não Institucionais, 
por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, por telefone ou fac-símile 
(a) a quantidade de CRA Sênior alocada ao Investidor Não Institucional, e (b) 
o horário limite da data máxima estabelecida para a liquidação financeira dos 
CRA Sênior que cada Investidor Não Institucional deverá pagar o Preço de 
Integralização referente aos CRA Sênior alocados nos termos acima previstos 
ao Coordenador Líder que recebeu Pedido de Reserva, com recursos 
imediatamente disponíveis, observado o Prazo Máximo de Colocação 
estabelecido no Prospecto; e 
 

(iv) os Pedidos de Reserva são irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de 
identificação de divergência relevante entre as informações constantes do 
Prospecto Definitivo e do Prospecto Preliminar que alterem substancialmente 
o risco assumido pelo Investidor Não Institucional, ou a sua decisão de 
investimento, poderá o referido Investidor desistir do Pedido de Reserva nos 
termos do parágrafo quarto do artigo 45 da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, 
o Investidor Não Institucional deverá informar sua decisão de desistência do 
Pedido de Reserva ao Coordenador Líder, em conformidade com as previsões 
do respectivo Pedido de Reserva. 

 
Os Investidores interessados em adquirir os CRA Sênior no âmbito da Oferta deverão 
declarar, no momento da assinatura dos Pedidos de Reserva a quantidade de CRA Sênior 
que deseja subscrever. Na hipótese de cancelamento do Pedido de Reserva, os 
Investidores que já tiverem integralizado os CRA Sênior no âmbito da Oferta receberão do 
Coordenador Líder o montante pago a título de integralização dos CRA Sênior, no prazo 
de até 3 (três) Dias Úteis contados da data em que se verificou que a condição não tenha 
sido implementada, deduzidos dos encargos e tributos devidos, não sendo devida, nessas 
hipóteses, qualquer remuneração ou atualização pela Emissora aos Investidores, mediante 
o fornecimento de recibo de quitação pelos Investidores que tenham recebido quaisquer 
restituições, bem como a devolução dos boletins de subscrição cujo valor tenha sido 
restituído. 
 
Uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta 
mediante publicação do Anúncio de Encerramento. 

 

Investidor 

Nome:  Tel.:  

Doc. de Identidade:  Órgão Emissor:  CPF/CNPJ:  

Representante Legal: Tel.:  

Doc. de Identidade:  Órgão Emissor:  CPF:  

 

Valor da Reserva (R$) Quantidade de CRA Sênior 

  

 

Remuneração e Atualização Monetária dos CRA Sênior 

Os CRA Sênior farão jus a juros remuneratórios pré-fixados, a partir da primeira Data de 
Integralização, equivalente a 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) 
incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, e serão 
pagos conforme o cronograma de pagamentos constante no Termo de Securitização e no 
presente Prospecto Preliminar ou na data em que ocorrer o Resgate Antecipado.  
 
O Valor Nominal Unitário dos CRA Sênior não será objeto de atualização monetária.  



 

 

Formas de Pagamento 

Forma de Pagamento: 
Débito em conta corrente  
 

(     ) Banco: - Agência:  Conta:  

 

Declaração Obrigatória para Pessoas Vinculadas 

[   ] O investidor declara ser Pessoa Vinculada, conforme definido acima. Declara ainda 
estar ciente de que, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado, 
pelo Coordenador Líder, excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA Sênior, 
não será permitida a colocação de CRA Sênior perante Investidores que sejam Pessoas 
Vinculadas e os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas serão 
automaticamente cancelados, sendo certo que as Pessoas Vinculadas deverão ter ciência 
dos termos e condições da Oferta Pública conforme apresentados no Aviso ao Mercado e 
no Prospecto Preliminar. 

 

Condições de Integralização 
[   ] Condiciono minha participação na Oferta à distribuição integral dos CRA Sênior. 

[    ] Condiciono minha participação na Oferta à distribuição do Montante Mínimo da Oferta, 
conforme previsto no Prospecto Preliminar. 

[   ] Não condiciono minha participação na Oferta a nenhuma condição adicional prevista 
no Prospecto Preliminar. 

 

Declaração de Integralização 

Declaro ter total conhecimento de que o(s) CRA(s) Sênior ora subscrito(s) dever(á/ão) ser 
integralizado(s) à vista, em moeda corrente nacional, ao Coordenador Líder junto a qual 
firmou seu Pedido de Reserva, até as 16h00 da data de integralização, ou em prazo 
inferior, a ser confirmado junto ao Coordenador Líder ("Data de Integralização").O 
Investidor abaixo assinado compromete-se, de forma irrevogável e irretratável, a pagar o 
Preço de Integralização do(s) CRA Sênior na quantidade e na data acima indicadas.  

 
  



 

Termos e Condições da Subscrição 

 
1. Nos termos do presente Pedido de Reserva, o Coordenador Líder se obriga a, em nome 
do investidor, subscrever os CRA Sênior em quantidade a ser apurada conforme termos 
deste Pedido de Reserva, limitado ao montante indicado acima. 
 
2. No contexto da Oferta, o preço de integralização dos CRA Sênior, na Data de Emissão, 
corresponderá a R$100,00 (cem reais) por CRA Sênior ("Preço de Integralização"). 
 
3. Os CRA Sênior serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 400, 
sob regime de melhores esforços de colocação pelo Coordenador Líder, nos termos do 
Contrato de Distribuição, em que estará previsto o respectivo plano de distribuição dos 
CRA Sênior.  
 
3.1. A Oferta terá início após (i) o registro da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio 
de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores.  
 
3.2. O prazo máximo para colocação dos CRA Sênior é de 5 (cinco) Dias Úteis da data de 
publicação do Anúncio de Início, nos termos da regulamentação aplicável. 
 
4. Na hipótese exclusiva de ser verificada divergência relevante entre as informações 
constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente 
o risco assumido pelo Investidor, ou a sua decisão de investimento, poderá referido 
Investidor desistir do Pedido de Reserva após o início da Oferta, sem qualquer ônus, nos 
termos do parágrafo quarto do artigo 45 da Instrução CVM 400. Nessa hipótese, o Investidor 
deverá informar, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva ao 
Coordenador Líder, por meio de mensagem eletrônica, telefone/fax, ou correspondência 
enviada ao endereço do Coordenador Líder, conforme informações contidas no Aviso ao 
Mercado, até às 16h00 do 5º (quinto) Dia Útil posterior à data de divulgação do Prospecto 
Definitivo. Caso o Investidor não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido 
de Reserva até a data e horário mencionados neste item, deverá ser realizada a subscrição 
e integralização dos CRA Sênior objeto do presente Pedido de Reserva.  
 
5. Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de 
Início, o Coordenador Líder informará aos Investidores, por meio do seu respectivo 
endereço eletrônico, ou, por telefone ou fac-símile, a quantidade de CRA Sênior subscritos 
e o valor de integralização de tais CRA Sênior aos Investidores. 
 
6. Caso o Investidor não efetue o pagamento do valor de integralização dos CRA Sênior 
subscritos, nos termos previstos acima, a Emissora e o Coordenador Líder, conforme o 
caso, poderão executar o presente Pedido de Reserva e o correspondente Boletim de 
Subscrição, obrigando o Investidor a integralizar os recursos previstos após o rateio, ou 
tomar qualquer outra medida cabível para cobrar a importância devida, servindo o Boletim 
de Subscrição como título extrajudicial ou, ainda, poderá vender os CRA Sênior a terceiros 
mesmo após iniciado qualquer procedimento de cobrança judicial. 
 
6.1. A Integralização dos CRA Sênior será realizada de acordo com os procedimentos 
operacionais da B3, conforme o caso. 
 
6.2. A integralização dos CRA Sênior deverá ser realizada em moeda corrente nacional, 
na forma indicada no respectivo Boletim de Subscrição. Cada um dos investidores deverá 
efetuar o pagamento à vista ao Coordenador Líder, até às 16:00 horas da Data de 
Integralização, ou em prazo inferior, a ser confirmado junto ao Coordenador Líder. Cada 



 

Investidor deverá pagar o Preço de Integralização referente aos CRA Sênior que lhe forem 
alocados ao Coordenador Líder, com recursos imediatamente disponíveis. 
 
6.3. Recomenda-se aos investidores que desejarem investir nos CRA Sênior que (i) leiam 
cuidadosamente os termos e condições estipulados neste Pedido de Reserva, 
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, o Termo de 
Securitização e as informações constantes do Prospecto Preliminar, especialmente na 
seção "Fatores de Risco", que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está 
exposta; (ii) verifiquem com o Coordenador Líder, antes de realizar o seu Pedido de 
Reserva ou a sua intenção de investimento, a necessidade de manutenção de recursos em 
conta corrente ou conta de investimento nele aberta e/ou mantida, para fins de garantia 
do Pedido de Reserva; e (iii) entrem em contato com o Coordenador Líder para obter 
informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido 
de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro no Coordenador Líder, tendo 
em vista os procedimentos operacionais por ele adotados. Uma vez encerrada a Oferta, o 
Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante publicação do Anúncio de 
Encerramento. 
 
6.4. Caso o total de CRA Sênior objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos 
investidores seja superior ao montante de CRA Sênior objeto da Oferta, o Coordenador 
Líder observará o Critério de Rateio da Oferta Não Institucional, podendo ocorrer admissão 
total ou parcial deste Pedido de Reserva, salvo para os investidores que condicionarem 
sua aceitação à admissão do valor total do seu Pedido de Reserva, conforme item 
“Condições de Integralização” acima. 
 
7. Na hipótese de não conclusão da Oferta, este Pedido de Reserva será automaticamente 
cancelado, será dado conhecimento ao Investidor sobre o cancelamento da Oferta, o que 
ocorrerá, inclusive, mediante a publicação de comunicado ao mercado. 
 
8. A subscrição dos CRA Sênior, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada 
mediante (i) o pagamento, pelo Investidor, do valor de integralização de tais CRA Sênior, 
o qual será indicado aos Investidores pelo Coordenador Líder, bem como (ii) com a 
celebração e assinatura do Boletim de Subscrição, que será celebrado entre a Emissora 
(ou por seu mandatário) e o Investidor (ou por seu mandatário), após a concessão do 
registro da Oferta pela CVM, estando sujeito aos termos e condições ali previstos. 
 
8.1. O Investidor declara ter conhecimento dos termos e condições do Boletim de 
Subscrição e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, de acordo com o 
artigo 684 do Código Civil, o Coordenador responsável pelo acolhimento deste Pedido de 
Reserva como seu procurador, conferindo-lhe poderes para celebrar o Boletim de 
Subscrição, em seu nome, devendo o Coordenador Líder enviar cópia dos documentos 
assinados ao Investidor, no endereço acima.  
 
8.2. O Coordenador Líder deverá manter uma cópia de todos os documentos, que a seu 
critério, sejam necessários para a defesa dos interesses dos titulares dos CRA Sênior. 
 
9. O Investidor declara estar ciente de que uma vez subscrito o valor indicado no Boletim 
de Subscrição pelo Coordenador Líder, nos termos do item 6 acima, a totalidade dos 
recursos disponibilizados pelo Investidor será utilizada na subscrição e integralização dos 
CRA Sênior que foram subscritos. 
 
10. O Investidor declara: (i) ter obtido e estar ciente dos termos do Termo de 
Securitização; (ii) ter obtido uma cópia do Prospecto Preliminar, bem como ter 
conhecimento de seu inteiro teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletrônico na 



 

página da internet do Coordenador Líder; e (iii) ter conhecimento do inteiro teor do 
Boletim de Subscrição que poderá ser assinado em seu nome pelo Coordenador Líder que 
acolheu este Pedido de Reserva. 
 
11. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o 
presente Pedido de Reserva é irrevogável e irretratável, observados este Pedido de 
Reserva será automaticamente cancelado, termos e condições aqui dispostos. 
 
12. O Coordenador Líder recomenda ao Investidor abaixo assinado que verifique, antes de 
preencher e entregar este Pedido de Reserva, com o Coordenador Líder acerca da 
possibilidade de débito antecipado à Data de Integralização. 
 
13. O Prospecto Preliminar estará disponível a partir da data de publicação deste Aviso ao 
Mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio 
físico e eletrônico:  

 
Securitizadora  

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. 

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar 

CEP 04544-051, São Paulo, SP 

https://gaiaagro.com.br/emissoes/ (neste site, selecionar “2021” na caixa “Ano”, clicar 

em “31ª Cooperativas Emissão – Cooperativas Série e posteriormente selecionar 

“Prospecto Preliminar”). 

 

Coordenador Líder 

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar 

CEP 04534-000, São Paulo, SP  

Website: https://www.terrainvestimentos.com.br/ofertas-publicas/ (neste site clicar em 
Gaia Impacto Securitizadora S.A. e selecionar a opção “Prospecto Preliminar”) 

 

CVM 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  

Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro 

CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ  

OU  

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Bela Vista 

CEP 01333-010, São Paulo - SP  

Website: http://www.cvm.gov.br/index.html (neste website, acessar “Central de 
Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar em “Informações Periódicas 
e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)” buscar 
e clicar em “Gaia Impacto Securitizadora”, selecionar “Documentos de Oferta de 
Distribuição Pública” e, por fim, acessar “download” na seção cujo assunto for “Prospecto 
Preliminar da 1ª Série da 31ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 
Gaia Impacto Securitizadora S.A”). 

 

B3 

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO 

Praça Antônio Prado, nº 48, Centro 

https://www.terrainvestimentos.com.br/ofertas-publicas/
http://www.cvm.gov.br/index.html


 

CEP 01010-010, São Paulo - SP  

Website: http://www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços”. Na 
categoria “Negociação”, acessar “Renda Fixa” e clicar em “Títulos Privados”. Na categoria 
“Sobre o CRA”, clicar em “Prospectos” e, no campo “Título”, inserir “Gaia Impacto 
Securitizadora” e clicar em “Filtrar”. Selecionar a opção referente à Emissão). 

 
14. As instituições financeiras contratadas para prestação de serviços de agente fiduciário, 
custodiante, registrador, liquidação e escriturador dos CRA Sênior são, respectivamente: 
(i) PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 00.806.535/0001-54, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar, CEP 04538-132, telefone (11) 3014-
6009, site: https://www.fiduciario.com.br/, email: agentefiduciario@planner.com.br, 
a/c Maria Cristina Martins Cruz, neste ato representada na forma de seu estatuto social, 
na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA Sênior; (ii) 
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 
instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, atuando por sua filial, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, Sala 1.401, 
CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de 
custodiante e registrador; e (iii) VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 – 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente de liquidação e 
escriturador.  
 
15. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único 
competente para dirimir as questões oriundas deste Pedido de Reserva. 
 
E, por assim estarem, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 
2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que 
também o assinam. 
 
O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das 
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Emissora, bem como 
sobre os CRA Sênior a serem distribuídos no âmbito da Oferta. 
 
Importante ressaltar que a Oferta não está sujeita a condições legítimas que não 
dependam da Emissora, ou de pessoas a elas vinculadas, nos termos do artigo 22 da 
Instrução CVM 400.  
 
LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR 
A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO. 
 

 

Declaro, para todos os fins, (i) estar de 
acordo com as condições expressas no 
presente Pedido de Reserva, (ii) ter 
conhecimento integral, entender, anuir, 
aderir e subscrever os termos e condições 
previstos no Termo de Securitização; (iii) 
ter recebido, lido, entendido e aderido ao 
Prospecto Preliminar, em especial os 
fatores de risco; (iv) ter obtido acesso ao 
formulário de referência da Emissora, que 
está disponível no website da CVM e da 

Carimbo e assinatura do Coordenador Líder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.b3.com.br/
https://www.fiduciario.com.br/


 

Emissora, e se encontra incorporado por 
referência ao Prospecto Preliminar; (v) ter 
amplo acesso a todas as informações que 
julgou necessárias e suficientes para 
embasar a decisão de adquirir os CRA 
Sênior e que tais informações não 
constituirão, em hipótese alguma, 
sugestão de investimento nos CRA Sênior, 
nem garantia de resultados; (vi) ter 
conhecimento do risco de a remuneração 
dos CRA Sênior ser negativamente afetada 
em decorrência de eventual alteração na 
legislação tributária aplicável sobre tais 
títulos e que sempre receberá o valor 
líquido dos CRA Sênior e (vii) que os 
recursos utilizados para a integralização 
dos CRA Sênior não são provenientes, 
direta ou indiretamente, de infração 
penal, nos termos da Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998. 
 
 
 
 
________________       ________________ 
Local               Data 
 
 
 
 
____________________________________ 
Investidor ou Representante Legal 
CNPJ/ME ou CPF/ME: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________        ________________ 
Local               Data 
 
 
 
 
____________________________________ 
Nome: 
CNPJ/ME: 

Testemunha: 
 
 
____________________________________ 
Nome: 
CPF: 

Testemunha: 
 
 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 


