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EUA
Prezado Sr. Tozzi.

Estou escrevendo em resposta a sua carta de 15 de dezembro. Tenho o prazer de 
ler que sua organização considera os relatórios da IWC como uma fonte importante. 
Entretanto, ao escrever para uma organização inter-governamental localizada fora 
dos  EUA,  seria  apropriado  incluir  em  sua  carta  uma  breve  introdução  sobre  a 
composição  e  autoridade  de  seu  'Centro'  em vez  de  simplesmente  informar  um 
endereço de site na Internet. De seu site na Internet, obtive que o CRE não é uma 
agência governamental.

Obviamente, não é possível comentar a o conteúdo de sua carta ( 'Relatórios da 
IWC que não atendem às novas normas de qualidade dos EUA') até que recebamos a 
análise de usa organização sobre alguns dos relatórios de nosso Comitê Cientifico. 
Entretanto, dado o título do assunto deu à vossa carta e as pessoas para as quais 
você  endereçou  uma  cópia,  sinto-me  obrigado  a  oferecer  alguns  comentários 
gerais.

Nosso  Comitê  Científico,  composto  por  até  200  importantes  peritos,  revisa 
continuamente seus procedimentos e está sempre aberto a sugestões construtivas 
acerca  de  formas  de  melhorar  ainda  mais. Entretanto,  como  a  IWC  é  uma 
organização inter-governamental atualmente composta por 66 países, incluindo os 
EUA, quaisquer alterações que você ou outras pessoas possam sugerir  devem ser 
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aperfeiçoamentos práticos para todos os governos (e, certamente, conservação e 
gerenciamento)  em  vez  de  simplesmente  atender  a  critérios  de  um  governo 
membro. De qualquer maneira, parece prematuro 'sugerir-nos' que devamos ajustar 
nossos  procedimentos  antes  que  você  tenha  concluído  sua  revisão. Isso  é 
especialmente o caso, já que você enviou cópias de sua carta para diversas ouras 
pessoas/organizações. Eu ficaria muito grato em receber uma explicação do porquê 
isso foi feito. Queira observa que a IWC, apesar de ter excelentes relações com a 
ACCOBAMS, ASCOBAMS e CMS, as mesmas não estão estabelecidas sob a UNEP.

Finalmente, você observou que existem inconsistências  entre os  relatórios  sobre 
dietas  da  OMS e  as  normas  de  qualidade  do governo dos  EUA impediram que o 
Departamento de Serviços de Saúde e Humanos dos Estados Unidos os usem. Ainda 
que você tenha incluído uma copia de sua crítica do relatório da OMS, observo que 
não incluiu uma resposta deles; certamente, isso ajudaria em nossa interpretação 
de seus comentários.

Concluindo,  reitero  que  agradecemos  comentários  construtivos  e  revisaremos 
cuidadosamente as análises de seu Centro acerca de nossos relatórios assim que as 
recebermos. Entretanto, quero sugerir que você leve em conta meus comentários 
acima, particularmente em relação à lista de 'cópias' para correspondência futura.
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Nicky Grandy
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