Atestamos que

Valdecir Neumann
foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:
Certificação
CPA-10
CPA-20

1ª Certificação Última Atualização Vencimento*
15/04/2016
15/04/2019
23/04/2019
23/04/2022

Situação
Vencida
Ativa

Documento emitido às 09:34:22 do dia
25/06/2020 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
Z1U4-J3G8-G2C4 • Documento válido até 25/06/2021 09:34:00 (1 ano)
A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.
* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.
F.04.25

Data da Revisão: 25/04/2019
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Atestamos que

Leandro Marcelo Ludvig
foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:
Certificação
CPA-10

1ª Certificação Última Atualização Vencimento*
01/11/2021
01/11/2024

Situação
Ativa

Documento emitido às 11:39:57 do dia
23/12/2021 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
X0J9-T0B2-B8D1 • Documento válido até 23/12/2022 11:40:00 (1 ano)
A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.
* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.
F.04.25

Data da Revisão: 25/04/2019

Atestamos que

Marines Bettega
foi aprovada no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:
Certificação
CPA-10

1ª Certificação Última Atualização Vencimento*
14/04/2015
11/04/2021
11/04/2024

Situação
Ativa

Documento emitido às 08:19:35 do dia
29/11/2021 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
B9K6-M1U6-J4B9 • Documento válido até 29/11/2022 08:20:00 (1 ano)
A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.
* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.
F.04.25

Data da Revisão: 25/04/2019

