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O QUE É EssENcIAL

• Agrium Inc.
• Arab Potash Company
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc. 
• Compass Minerals Plant Nutrition
• International Raw Materials Ltd.
• K+S KALI GmbH
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• OCP S.A.
• PhosAgro

• PotashCorp
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• SQM
• The Mosaic Company
• Uralchem, JSC
• Uralkali
• Yara International ASA

MEMBROS DO IPNI MEMBROS AFILIADOS AO IPNI

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• International Fertilizer Industry Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)

Em todas as edições do informações Agronômicas, 
bem como em todos os demais veículos de comuni-
cação utilizados pelo iPni (website, palestras, even-

tos, webinars, facebook, twitter, vídeos, etc.), tratamos basicamente 
das tecnologias que promovem o uso efi ciente de nutrientes. Essa é 
a nossa missão, conduzida ao longo dos anos com muita seriedade. 
O volume de informações é enorme, e tudo é disponibilizado de 
forma gratuita, pois o IPNI é uma instituição sem fi ns lucrativos e 
seu compromisso é tão somente com a pesquisa e a educação em 
favor das boas práticas para uso efi ciente de fertilizantes.

Agora, ao fi nal de 2016, vou me permitir o direito de, em 
breves palavras, desviar um pouco o foco da nutrição de plantas. 
Porque nem só de tecnologia vive a humanidade. Precisamos tam-
bém de fi losofi a, poesia e outras coisas mais.

Vivemos em anos de intensa interação e troca de informa-
ções. Pessoas do mundo todo estão interligadas, compartilhando 
informações, divulgando impressões, difundindo formas de cultura 
e saberes e manifestando desejos e sentimentos. Às vezes, fi co 
pensando se a massifi cação da informação não desvia o foco do 
que é essencial... lembrando que “o que é essencial é invisível aos 
olhos” (Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe).

Às vezes, entre tantas informações, nos deparamos com algo 
transformador. Como a frase que recebi esses dias, de autoria do 
Dalai Lama, que me fez refl etir profundamente. A frase dizia: “Os 
seres humanos foram feitos para serem amados e as coisas para 
serem usadas. Porém, o que infelizmente parece estar ocorrendo, 
muitas vezes, é a inversão dessa ordem”.

Que 2017 promova mais amor entre as pessoas. Que pos-
samos, além de impulsionar ainda mais a tecnologia, estimular, de 
forma progressiva, o carinho entre as pessoas. Que problemas, desde 
os muito pequenos, de ordem pessoal, até os grandes, de ordem 
mundial, sejam resolvidos da melhor forma possível.

Progressos vêm ocorrendo em todas as frentes, mas podemos 
mais. não vamos conseguir mudar tudo em um único ano, mas 
podemos intensifi car o processo.

Com os votos de muito sucesso a todas as pessoas de boa 
vontade, em prol de um mundo ainda melhor! Dito isto, voltamos 
com tecnologia para fi ns da adequada nutrição de plantas em todo 
o ano de 2017.

 




