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, 07 de junho 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 aos Fatos Relevantes de 28 de maio e 01 de junho de 2018, vem informar aos seus
acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que teve uma perda total de produção de
aproximadamente 80 mil toneladas de celulose de mercado e aproximadamente 25 mil toneladas de
papel no período em que suas atividades estiveram paralisadas ou operando de forma parcial em
decorrência da greve dos caminhoneiros.
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, 07 de junho de 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e 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, June 07, 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 Material Facts of May 28,
2018 and June 01, 2018, hereby informs its shareholders, the market and other stakeholders that the
Company have experienced a total loss of production of approximately 80 thousand tons of market pulp
and approximately 25 thousand tons of paper in the period in which its activities were suspended or were
operating partially due to the truck drivers' strike.
The Investor Relations team remains available for any further clarifications by telephone at 55 11 35039061 or by e-mail at ri@suzano.com.br.
São Paulo, June 07, 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

