COMUNICADO AO MERCADO
SUZANO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1

São Paulo, 26 de agosto de 2019 – Suzano S.A. (“Companhia” ou “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em função de
notícias amplamente divulgadas sobre queimadas na Amazônia, que a base florestal da companhia,
composta de 1,3 milhão de hectares de eucaliptos plantados para o suprimento de madeira para as
suas atividades industriais e de mais de 900 mil hectares de áreas nativas para fins de preservação,
não tem sido impactada por queimadas. Informamos ainda que a companhia possui um vasto e
permanente sistema de proteção e monitoramento de suas áreas; bem como um eficiente mecanismo
de combate na eventualidade de ocorrência de foco de incêndio.
O compromisso da empresa em preservar a vida, também a partir da conservação da mata nativa,
reflete as práticas que norteiam todas as decisões tomadas pela companhia. Assim, torna-se oportuno
afirmar que defendemos a preservação do bioma amazônico, assim como defendemos também a
proteção dos demais biomas, da biodiversidade e da população que vive nesses locais.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
SUZANO S.A.
Publicly Held Company with Authorized Capital
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 16.404.287/0001-55
Company registration (NIRE): 29.3.0001633-1

São Paulo, August 26 2019 – Suzano S.A. (“Company” or “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) hereby informs to its shareholders and the market, due to widely publicized
news regarding the Amazon Rainforest fires, that the company’s forest asset base, which accounts for
1.3 million hectares of planted eucalyptus to supply wood for its industrial activities and over 900
thousand hectares of native preserved areas, has not been impacted by the fires. We also inform that
the company has a wide and permanent protection and monitoring system of its areas, as well as an
efficient firefighting mechanism in the eventuality of occurrence of any fire focus.
The company’s commitment to preserving life, also by conserving native forests, reflects the practices
that guide all the decisions taken by Suzano. Thus, it´s opportune to state that Suzano defends the
preservation of the Amazon biome, as it also defends the preservation of every other biomes,
biodiversity, and peoples living in these regions.

São Paulo, August 26 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

