São Paulo, 05 de maio de 2020.

Aos Nossos Fornecedores
REF: COVID-19 Outbreak | Orientações de Saúde
Prezados,
Como é do conhecimento de todos, a crise envolvendo o novo Coronavírus segue
afetando a rotina da humanidade e requerendo uma série de adaptações em
procedimentos com o objetivo de protegermos a saúde das pessoas e reduzirmos o risco
de transmissão da doença.
Como já é de conhecimento, seguem abaixo as principais medidas que a Suzano
está adotando em consonância com os protocolos de saúde emitidos pelas autoridades
nacionais e estrangeiras.
(a)
Comunicar e orientar todos os seus empregados e terceiros com os
cuidados de higiene nas atividades profissionais e pessoais, incluindo, mas não se
limitando, a lavagem de mãos, assepsia constante, cobertura em caso de tosse,
não compartilhamento de objetos, entre outros;
(b)
Os empregados qualificados como pertencentes a algum grupo de risco
conforme diretrizes de saúde estão em quarentena, assim como os empregados
que apresentaram sintomas da doença ou que tenham tido contato com alguém
que tenha apresentado os sintomas da doença;
(c)
Aferição de temperatura e questionário de saúde das pessoas que
adentram as nossas unidades industriais;
(d)
Utilização de máscaras, bem como dos demais EPIs de saúde e higiene
indicados pelas autoridades de saúde, de acordo com as atividades; e
(e)
Distanciamento social das pessoas, inclusive com reestruturação do
transporte de pessoas, refeitórios e intensificação da comunicação sobre um
distanciamento mínimo para as pessoas que eventualmente estejam no mesmo
local.
Desta forma, a Suzano reitera que sejam adotadas as medidas requeridas e
recomendadas pelas autoridades de saúde, similares as adotadas pela Suzano, buscando
proteger a vida dos seus colaboradores e das demais pessoas envolvidas na nossa
operação.
Caso exista algum tipo de impossibilidade ou impedimento na adoção das medidas

exigidas ou recomendadas pelas autoridades de saúde, bem como qualquer alteração no
contrato de trabalho dos empregados alocados na prestação de serviços à Suzano,
solicitamos que sejam informados aos gestores de contratos Suzano, sem que isso
represente qualquer flexibilidade no atendimento das exigências das autoridades.
Atenciosamente.

SUZANO S.A.

