Atestamos que

Roseli Fabris Dalla Costa
foi aprovada 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*
09/11/2008
Dominância
03/12/2022
03/12/2019
03/12/2022

Situação
Ativa
Ativa

Documento emitido às 09:49:52 do dia
25/06/2020 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
K4V5-E6D5-R4J2 • Documento válido até 25/06/2021 09:50:00 (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

CERTIFICADO

Roseli Fabris Dalla Costa
CGRPPS-3948

Está autorizado a usar a designação de

Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)
A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no
Regulamento da Certificação do Profissional de Investimentos.

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2019 pela
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
APIMEC

Reginaldo Ferreira Alexandre
Presidente da APIMEC Nacional
APIMEC – ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS
Membro da Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA

Atestamos que

Jaldir Anholeto
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*
10/06/2014
06/03/2020
06/03/2023

Situação
Ativa

Documento emitido às 09:24:03 do dia
25/06/2020 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
L2O3-X3S2-F5C6 • Documento válido até 25/06/2021 09:24:00 (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

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

Wilmar da Silva
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*
06/05/2016
17/04/2019
17/04/2022

Situação
Ativa

Documento emitido às 09:45:11 do dia
25/06/2020 (hora e data de Brasília) • Código de Controle:
A2V4-E2K8-K6X5 • Documento válido até 25/06/2021 09:45:00 (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

