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Ibametro orienta consumidores sobre os seus direitos na Bahia Farm Show
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O Ibametro marcou presença na Bahia Farm Show, considerada a maior vitrine do agronegócio do
Norte e Nordeste do Brasil e que hoje figura entre as três maiores do país em volume de negócios.
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Dela fazem parte as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços, o
que torna a feira baiana uma excelente oportunidade de realizar negócios, promover a sua marca e
ficar em dia com as novidades do mercado.O Instituto levou sua unidade itinerante, o Ibamóvel, para
o evento, com o objetivo de esclarecer a população valiosas informações sobre consumo seguro,
metrologia legal. “É muito importante conscientizar as pessoas sobre os seus direitos nas relações
de consumo, atuando no combate aos comerciantes que agem de má fé”, destacou do diretor-geral
do Ibametro, Randerson Leal.O Ibamóvel possui equipe técnica qualificada para dar dicas diversas
sobre os direitos do consumidor na aquisição de produtos e serviços, entre informações de outros
serviços realizados pelo órgão. A representante da Coordenação de Relações Empresariais e
Sociais (Corem), Carla Santos esteve à frente da atividade, com a sua equipe dedicada.Sobre o
evento: está acontecendo de 05 de junho a 09 de junho de 2018, no parque de exposições do
município de Luís Eduardo Magalhães. A Bahia Farm Show é realizada pela Associação de
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e
Instituto Aiba (IAiba), com o apoio da Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos
Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda (Assomiba), Fundação Bahia e Prefeitura de Luís Eduardo
Magalhães.

http://www.ibametro.ba.gov.br
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