Suzano anuncia sua Gerente Executiva
de Relações com Investidores
São Paulo, 19 de maio de 2008. Suzano Papel e Celulose – (Bovespa:
SUZB5), uma das maiores produtoras integradas de celulose e papel da
América Latina, anuncia que a partir de hoje, Andrea Paula Fernandes
assume o cargo de Gerente Executiva de Relações com Investidores da
Suzano Papel e Celulose S.A.
Andrea se reportará a Bernardo Szpigel - Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores.
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Com experiência de 10 anos na área Financeira, trabalhou no grupo AES
desde de 2000, onde ocupou diversas posições gerenciais, incluindo
Diretora da Southern Electric Brasil Participações Ltda., Gerente de
Coordenação Empresarial, Analista Financeiro e Relações com Investidores
da AES Eletropaulo. Foi membro do Conselho de Administração da CEMIG
de 2004 a 2008. Andréa tem MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais – IBMEC (2001) e pós-graduação em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV .
Ela dará continuidade ao compromisso de transparência e comunicação
com a comunidade financeira, seus acionistas e investidores em geral.
“O Diretor Presidente Antonio Maciel declarou: “Andrea é um grande reforço
para a equipe da Suzano na sua estratégia de crescimento da empresa e de
relacionamento com o mercado de capitais.”

A Suzano Papel e Celulose, com receitas de US$ 1,9 bilhão, é um dos maiores produtores verticalmente integrados de papel e celulose de
eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 1.7 milhão de toneladas de celulose de mercado e 1,1 milhão de toneladas
de papel. A Suzano Papel e Celulose oferece um amplo espectro de produtos de papel e celulose para os mercados doméstico e internacional,
com posições de liderança em segmentos chave do mercado brasileiro e quat ro linhas de produtos: (i) celulose de eucalipto; (ii) papel para
imprimir e escrever não revestido; (iii) papel para imprimir e escrever revestido; e (iv) papelcartão.

