SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

Comunicado ao Mercado

São Paulo, 14 de julho de 2009 - Suzano Papel e Celulose S.A. (Bovespa: SUZB5),
dando continuidade ao divulgado em Fato Relevante de 23/07/2008 que tratou dos projetos
que compõem o seu novo ciclo de crescimento, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que celebrou os contratos definitivos com a Vale S.A. (Vale) que asseguram a
implantação de uma unidade de celulose no Sul do Maranhão, com capacidade de produção
de cerca de 1,3 milhão de toneladas por ano e início de produção em 2013.
Referidos contratos, cujas condições básicas estavam previstas em Memorando de
Entendimentos firmado em 22 de julho de 2008, têm como objeto:
I. A aquisição de ativos florestais da Vale localizados no Sudoeste do Estado do Maranhão.
Referidos ativos florestais consistem em 84,7 mil hectares de terras, sendo 34,5 mil hectares
já plantados com eucaliptos, além de áreas destinadas à preservação permanente e reserva
legal, que serão mantidas. O preço de aquisição desses ativos é de R$ 235 milhões e será
pago em 12 parcelas trimestrais, vencendo a primeira 90 dias após a data de assinatura do
contrato;
II. A aquisição de madeira proveniente de plantios de eucalipto do Programa Vale Florestar,
em implantação pela Vale no Estado do Pará desde 2007, durante o período de 2014 a 2028;
III. Convênio para cooperação tecnológica entre as Companhias, que tem como objetivo
aproveitar as sinergias entre as pesquisas florestais já desenvolvidas e utilizadas pela Vale na
região e a tecnologia em melhoramento genético e manejo florestal da Suzano; e
IV. Transporte ferroviário, até 2043, para escoamento da produção de celulose da nova
unidade até a região portuária de São Luis – MA, a ser realizado pela Vale, por meio das
Ferrovias Norte-Sul e Carajás.
Estas medidas asseguram o início de operação da unidade de celulose da Suzano no
Maranhão em 2013 em bases competitivas, fazendo parte de um dos maiores projetos de
reflorestamento sustentável do país. Esta nova unidade, portanto, contará com suprimento
de madeira proveniente de (i) plantios próprios de eucalipto na região, (ii) contratos com
produtores regionais na modalidade de fomento, (iii) plantios de eucalipto do Programa Vale
Florestar e (iv) ativos florestais adquiridos da Vale localizados no Estado do Maranhão.
Esta nova unidade de celulose representa passo importante no novo ciclo de crescimento da
Companhia e reflete o compromisso da Suzano com a adoção de práticas de
responsabilidade social, ambiental e de desenvolvimento sustentável das regiões onde está
presente.
Para mais informações contatar: 55 11 3503-9061 ou ri@suzano.com.br

