NOTA À IMPRENSA
Wilson Ferreira Jr anuncia saída da Vibra
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2022 - A Vibra informa que Wilson Ferreira Jr
manifestou ao Conselho de Administração sua intenção de se desligar da
presidência da companhia para buscar novos desafios em sua trajetória
profissional. Ferreira Jr continuará no cargo até a data do seu desligamento,
que será comunicada posteriormente, seguindo toda a legislação aplicável,
garantindo a transição para seu sucessor.
A Vibra esclarece que já está trabalhando nos trâmites relacionados à seleção
ao cargo, que será conduzida pelo Conselho de Administração, e reforça o seu
compromisso de fazer o processo de forma organizada, rápida e harmoniosa,
seguindo as melhores práticas de governança corporativa. A companhia
reforça que tem total confiança em sua equipe de gestão, com um time sólido e
bem preparado, para seguir na condução da estratégia de negócio.
LEIA AQUI O FATO RELEVANTE DIVULGADO NESTA MANHÃ.

Sobre a Vibra – Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e
de lubrificantes, a Vibra Energia proporciona a melhor alternativa energética e
de mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor.
No mercado automotivo, a Vibra é licenciada da marca Petrobras, formando
uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As franquias da
Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os
centros de lubrificação automotiva Lubrax+.
Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do
país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes
corporativos, em segmentos como aviação, transporte, comércio, indústrias,
produtos químicos, mineração e agronegócio. Com a marca BR Aviation, a
companhia abastece aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em
lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax e possui a maior planta
industrial para produção de lubrificantes da América Latina. Para mais
informações, clique aqui.
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