
AVISO AO MERCADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARANÁ BANCO II
CNPJ/MF nº 08.627.992/0001-93

Classifi cação de Risco (Cotas Seniores da Primeira Série) – Standard & Poor’s: brAAf

Código ISIN das Cotas Seniores: BRPRBDCTF002; Código ISIN das Cotas Subordinadas: BRPRBDCTF010

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II, constituído sob a forma de condomínio fechado (“Fundo”), é administrado pela BEM 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo denominado “Cidade 
de Deus”, bairro Vila Yara, Prédio Novíssimo, 4º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 00.066.670/0001-00 (“Administradora”).

1. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
A oferta compreenderá a distribuição pública de 10.000 (dez mil) cotas seniores 
da primeira série de emissão do Fundo (“Cotas Seniores”), pela Instituição 
Intermediária, com valor inicial unitário de emissão de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), perfazendo o valor total de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais) (“Oferta”). O valor mínimo de aplicação no Fundo será de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). O Fundo também emitirá cotas subordinadas, que não serão 
objeto da Oferta e serão integralmente subscritas e integralizadas pelo 
Paraná Banco S.A. (“Cedente”) ou por partes relacionadas ao Paraná Banco, 
conforme defi nido no regulamento do Fundo.
A Oferta visará exclusivamente a investidores que sejam investidores 
qualifi cados, defi nidos no artigo 109 da Instrução nº 409, de 18 de agosto 
de 2004, conforme alterada, da CVM (“Investidores Qualifi cados”).
O Fundo destina-se, preponderantemente, a adquirir direitos creditórios 
originados do segmento de empréstimos consignados do Cedente a 
servidores públicos dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais 
que mantêm convênios com o Cedente para o desconto em folha das 
parcelas dos empréstimos.
A classifi cação de risco preliminar das Cotas Seniores é brAAf (Standard 
& Poor’s).
As Cotas Seniores serão registradas para negociação no mercado secundário 
junto ao sistema de negociação de títulos privados de renda fi xa – BovespaFix, 
da Bolsa de Valores de São Paulo, em seu mercado de balcão organizado – 
SOMAFIX e no SFF – Sistema de Fundos Fechados, administrado pela CETIP, 
observada a responsabilidade dos intermediários de assegurarem que 
somente Investidores Qualifi cados adquiram Cotas Seniores do Fundo.

2. PROSPECTO PRELIMINAR
Exemplares do prospecto preliminar de distribuição das Cotas Seniores do 
Fundo estão disponíveis ao público nos seguintes endereços e páginas da 
rede mundial de computadores:
• Administradora
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Núcleo administrativo “Cidade de Deus”, bairro Vila Yara, 
Prédio Novíssimo, 4º andar - Osasco, SP
www.bradescocustodia.com.br
• Instituição Intermediária
Banco ABN AMRO Real S.A.
Av. Paulista, 1374, 15º andar, Mercado de Capitais - São Paulo, SP
www.bancoreal.com.br/ofertaspublicas
• Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar - Rio de Janeiro, RJ ou 
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares - São Paulo, SP
www.cvm.gov.br
• Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa
Rua XV de Novembro, 275 - São Paulo, SP
www.bovespa.com.br

3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DA OFERTA
A Instituição Intermediária realizará a distribuição pública da totalidade 
das Cotas Seniores objeto da Oferta sob o regime de garantia fi rme, em 
mercado de balcão organizado.
Será adotado o procedimento diferenciado de distribuição, não havendo 
lotes máximos ou mínimos, nem reservas antecipadas, sendo atendidos 
prioritariamente os clientes da Instituição Intermediária.

A colocação e subscrição das Cotas Seniores somente terá início após 
a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto 
Defi nitivo aos investidores.

4. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

Evento
Data 

Prevista*
Protocolo do pedido de registro do Fundo e da Oferta na CVM 14.2.07
Publicação do Aviso ao Mercado 16.2.07
Disponibilização do Prospecto Preliminar 16.2.07
Publicação do Anúncio de Início 22.2.07
Disponibilização do Prospecto Defi nitivo 22.2.07
Data de Início da Liquidação da Oferta 22.2.07
Publicação do Anúncio de Encerramento (data fi nal) 14.8.07

(*) As datas referidas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a 
alterações, antecipações e atrasos.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas com a 
Administradora e a Instituição Intermediária, nos endereços indicados acima.
Este aviso é material publicitário. As informações acerca da Oferta estão 
detalhadas em seu prospecto.
O investimento no fundo sujeita o investidor a riscos, conforme 
descrito na seção “Fatores de risco” do prospecto. As aplicações 
do fundo referidas no prospecto, no regulamento e no suplemento 
da primeira série apresentam riscos para o investidor. Ainda que 
a administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, 
não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas 
para o fundo e para o investidor.
Eventual rentabilidade obtida no passado pelos investidores em 
fundos de investimento desta natureza não representa garantia de 
rentabilidade futura.
As aplicações realizadas no fundo não contam com a garantia do 
cedente, da instituição administradora, de suas respectivas partes 
relacionadas, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo 
garantidor de créditos – FGC.
O conteúdo deste aviso está em consonância com o regulamento e o 
prospecto, porém não o substituem. Antes de decidir adquirir cotas 
seniores, os potenciais investidores devem ler cuidadosamente o 
prospecto e o regulamento, com especial atenção às disposições 
relativas ao objetivo e à política de investimento, de composição 
e de diversifi cação da carteira do fundo, bem como a descrição dos 
fatores de risco a que este está exposto.
O prospecto foi preparado com as informações necessárias ao 
atendimento das disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID 
para os Fundos de Investimento, bem como das normas emanadas da 
Comissão de Valores Mobiliários. A autorização para funcionamento e/ou 
venda das Cotas deste Fundo de Investimento não implica, por parte da 
Comissão de Valores Mobiliários ou da ANBID, garantia de veracidade das 
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu 
Administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços.
“A CVM não garante a veracidade das informações prestadas, 
e tampouco, faz julgamento sobre a qualidade do Fundo, da 
Instituição Administradora, e das Cotas Seniores.”

O Banco ABN AMRO Real S.A. (“Instituição Intermediária”) e a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. comunicam que foram 
protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 14 de fevereiro de 2007, os documentos referidos no artigo 8º, §1º e no artigo 20, §1º 
da Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada, da CVM, exigidos para registro da distribuição de cotas seniores do

Administradora

BEM DTVM
(Empresa do Grupo Bradesco)

A Instituição Líder é o Banco ABN AMRO Real S.A.

Instituição Intermediária

Cedente Custodiante

Agência Classifi cadora de Risco Auditoria Assessoria Jurídica

“LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA”.
As informações incluídas no prospecto preliminar do Fundo estão sob análise da CVM. O prospecto preliminar está sujeito à complementação e 
alteração. O prospecto defi nitivo estará oportunamente à disposição dos investidores nos endereços indicados no item 2 acima.
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