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São Paulo, 27 de julho de 2018 – A Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” ou “Companhia”)
(B3 | SUZB3), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua proposta apresentada
no âmbito do Leilão 03/2018, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”),
foi recebida como sendo a melhor classificada. A participação da Suzano no leilão se deu por meio da
SPE CMN SOLUTIONS A097 PARTICIPAÇÕES S.A.
A sessão pública para abertura das propostas pelo arrendamento foi realizada nesta data. A
apresentação dos documentos de habilitação ocorrerá no próximo dia 6 de agosto. Uma vez declarada
habilitada e homologado o resultado da licitação, a celebração do respectivo contrato de arrendamento
está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de transação e
prevê o arrendamento de área e infraestrutura públicas para a movimentação de carga geral,
especialmente papel e celulose, no Porto do Itaqui, no Maranhão. Com o arrendamento da área de
53.545 m2 por um prazo de 25 anos, prorrogável de acordo com os termos previstos contratualmente e
na legislação aplicável, a Companhia conquistará uma posição mais competitiva para a exportação da
celulose produzida na fábrica instalada no município de Imperatriz, no Maranhão.
O terminal é estratégico para a operação da referida unidade e o arrendamento está alinhado, portanto,
aos objetivos da Suzano de aumentar a eficiência e a segurança operacionais, e garantir a continuidade
de suas operações no longo prazo. O investimento estimado no local é de R$ 215 milhões, conforme
previsão dos estudos publicados em conjunto com o edital de licitação.
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, 27 de julho de 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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São Paulo, July 27, 2018 –Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” or “Company”) (B3 | SUZB3), in
compliance with CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, hereby announces to its
shareholders and the market that the bid submitted by it in connection with Auction 03/2018 conducted
Brazil’s National Water Transport Agency (“ANTAQ”) received the best classification. Suzano participated
in the auction through the SPE CMN SOLUTIONS A097 PARTICIPAÇÕES S.A.
The public event to open the bids for the leasing was held today. The qualification documents will be
submitted on August 6. Once it is declared qualified and the result of the bid is ratified, the execution of
the respective agreement is subject to the fulfillment of certain conditions precedent that are typical for
transactions of this nature and envisages the leasing of an area and public infrastructure for handling
general cargo, especially pulp and paper, in the Port of Itaqui in Maranhão state. With the lease of an area
spanning 53,454 sq. m for 25 years, which may be extended in accordance with the terms of the
agreement and with applicable laws, the Company will achieve a more competitive position to export the
pulp produced at its plant located in the city of Imperatriz in Maranhão state.
The terminal is strategically important for the operation of said unit and the lease is, thus, aligned with
Suzano’s objectives of increasing its operational efficiency and security, and ensuring the continuation of
its operations in the long term. The estimated investment at the site is R$ 215 million, as envisaged in the
studies published together with the bid notice.
The Investor Relations team is available for further clarifications by telephone at 55 11 3503-9061 or
by e-mail at ri@suzano.com.br.
São Paulo, July 27, 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

