São Paulo, 14 d e abril de 2008.

Bolsa de Valores de S ão Paulo
Supervisão de Relações com Empresas
Att: S r Jorge Antonio Tambucci

Ref: GAE/SRE 876/08
Prezado Senhor,
Suzano Papel e Celulose S .A., comp anhia ab erta com sede em Salvador (BA), na Avenida
Professor Magalh ães Neto, nº 1752 – 2 º andar, salas 206, 207 e 208, inscrita no CNPJ/M F sob nº
16.404.287/0001-55 (“Comp anhia”), em atendimento ao Ofício GAE/SRE 876/08, vem
esclarecer a p rop osta p ara p agamento de dividendos a ser delib erada na Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, em 29.04.2008, conforme as Demonstrações Finan ceiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2007, p ublicadas em 24.01.2008 (Gazeta M ercantil, Diário
Oficial do Estado da Bahia e A Tarde):
(a) em 2007, houve o p agamento de juros sobre o capital p róp rio aos acionistas, devidamente
ap rovado p elo Conselho de Administração da Comp anhia, em duas ocasiões, totalizando o valor
bruto de R$ 161.222.486,22;
(b) os juros sobre cap ital p róp rio já declarados e p agos ou creditados superam o dividendo
mínimo obrigatório ap urado p ara o exercício de 2007 (R$ 160.547.960,80), assim, será p rop osto
à assembléia de acion istas que homologue a distribuição aos acionistas dos juros sobre o capital
p róprio já deliberadas p elo Conselho de Administração e que seja considerado tais juros como o
dividendo distribuído aos acionistas sobre o lucro do exercício de 2007, n ada mais h avendo a ser
declarado, no valor bruto de R$ 161.222.486,22, correspondente a:
(a) R$ 0,49286 por ação p ara as ações ordin árias, R$ 0,54215 p or ação p ara as açõ es
p referenciais classe “A” e R$ 0,54215 por ação p ara as ações p referenciais classe “B”, p ara as
ações que fazem “jus” ao dividendo p leno;
(b) R$ 0,45910 p or ação p ara as ações ordinárias emitidas em 26.01.2007; e
(c) R$ 0,52136 p or ação p ara as ações p referenciais classe “A” emitidas em 15.01.2007.
Permanecemos à disp osição p ara quaisquer esclarecimentos que se façam n ecessários.
Suzano Papel e Celulose S.A.
Bernardo Szpigel
Diretor de Relações com Investidores
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