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Donativo a entidades assistenciais de São José dos Campos 

 

Acolhendo sugestão encaminhada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial – DCTA, órgão do Comando da Aeronáutica – COMAER sediado em São 

José dos Campos e local onde será realizada a 24ª. Competição SAE BRASIL 

AeroDesign, de 3 a 6 de novembro próximo, a SAE BRASIL e a Comissão 

Organizadora da Competição AeroDesign decidiram associar à participação de cada 

equipe concorrente na referida Competição ao fornecimento de donativo em 

benefício de entidades assistenciais de São José dos Campos e comunidades 

circunvizinhas. 

Esta decisão vai ao encontro de prática já tradicional no âmbito das Competições 

Baja SAE e Fórmula SAE, muito valorizada e apreciada por comunidades carentes de 

São José dos Campos e Piracicaba e respectivos entornos, onde se realizam estas 

competições. 

O donativo em questão será na forma de alimentos não perecíveis, totalizando 30 Kg 

(Trinta quilogramas) por cada equipe concorrente, a serem entregues por ocasião da 

confirmação da inscrição e recebimento de credenciais, na véspera da Competição 

(dia 2 de novembro) e no primeiro dia da Competição (3 de novembro). 

Para recebimento de donativos como acima descrito, o DCTA estará alocando em 

local próximo à Secretaria da SAE BRASIL um caminhão de pequeno porte tanto na 

véspera, dia 2 de novembro, no Memorial Aerospacial Brasileiro (MAB),  como no 

primeiro dia da Competição, 3 de novembro, no Prédio de Eletrônica e Computação 

do ITA. 

O DCTA tem se constituído em parceiro histórico no planejamento e execução da 

Competição, contribuindo, desde sua primeira edição, em 1999, com recursos 

materiais e humanos de crucial importância para a realização e consolidação do 

empreendimento. 

 

Comissão Organizadora   
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