Fato
Relevante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1

São Paulo, 28 de maio de 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” ou “Companhia”), em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em
complemento ao Comunicado ao Mercado de 24 de maio de 2018, vem informar aos seus acionistas, ao
mercado em geral e aos demais interessados que, mesmo tendo adotado todas as medidas para
minimizar os impactos da greve dos caminhoneiros, a Suzano foi obrigada a paralisar as suas operações
em virtude de tal greve.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre os
desdobramentos desse cenário com relação à Companhia, incluindo a retomada das suas atividades,
conforme o caso. A equipe de Relações com Investidores está à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais, através do telefone (11) 3503-9061 ou do e-mail ri@suzano.com.br.
São Paulo, 28 de maio de 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor de Relações com Investidores

Material
Fact
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 16.404.287/0001-55
Company Registry (NIRE): 29.3.0001633-1

São Paulo, May 28, 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” or “Company”), in compliance with
CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, and complementing the Notice to the Market of
May 24, 2018, hereby informs its shareholders, the market and other stakeholders that despite all the
measures taken to minimize the impacts of the truck drivers' strike, Suzano was forced to suspend its
operations due to the strike.
The Company will keep its shareholders and the market promptly and adequately informed of the
developments in this situation with respect to the Company, including the resumption of its activities, as
applicable. The Investor Relations team remains available for any further clarifications, by telephone at 55
11 3503-9061 or by e-mail at ri@suzano.com.br.
São Paulo, SP, May 28, 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Investor Relations Officer

