
 

 

Tradução 
 

 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2023.  

 

CARTA CBH-BG Nº 005/2023  

Dr. Solange Filoso  

University of Maryland Center for Environmental Science  

Chesapeake Biological Laboratory  

PO Box 38  

Solomons, Maryland USA 20688 
 
 

Prezada Dr. Filoso, Investigadora Principal do UMCES (Centro de Ciências 
Ambientais da Universidade de Maryland) 
 

Escrevo para expressar nosso apoio à parceria, em nome do Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara (GBWC), para sua proposta de pesquisa intitulada 

Avaliação e Gestão no Brasil para Melhorar o Conhecimento Técnico Ambiental 

(AMBIENTE).  

Se esta proposta receber financiamento da US EPA, estaremos prontos para 

cooperar ativamente com a equipe do UMCES e facilitar suas interações com o GBWC, bem 

como com as partes interessadas dentro da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, a fim 

de promover a proteção ambiental local, regional, nacional e internacional. capacitação.  

Considerando que o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baía de Guanabara está 

finalizando no primeiro semestre de 2023 a atualização de seu Plano de Bacias original de 

2005, incluindo agora bacias hidrográficas costeiras, haverá muitas oportunidades para tal 

cooperação e assimilação de desenvolvimentos conjuntos.  

Os membros do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baía de Guanabara, 

especialmente aqueles que também são membros de suas Câmaras Técnicas 

(Instrumentos de Gestão, Questões Legais e Institucionais, Integração Costeira, 

Saneamento, Educação Ambiental e Mobilização) são candidatos naturais a contribuir com 

o Conselho Consultivo da AMBIENTE, ajudando a facilitar a identificação de prioridades 

geográficas e áreas temáticas de foco; projetos-modelo locais que possam ser replicados 

e/ou ampliados; especialistas locais, regionais e nacionais, bem como participantes do 

projeto; modalidades de capacitação (workshops, seminários, cursos, intercâmbio de 

alunos); e fornecer alguma ajuda na logística local. 

 Estamos ansiosos para trabalhar com você e sua equipe da Baía de Chesapeake 

enquanto trabalhamos para bacias hidrográficas mais saudáveis e sua zona costeira.  

Com os melhores cumprimentos,  

 

Adriana Bocaiuva - Presidente do CBH-BG 


