
Hughes leva conectividade à Ilha do Bororé, em São Paulo 

Voluntários da companhia vão reformar as hortas e também doarão computadores e 
acesso à internet 

São Paulo, dezembro de 2018 – A Hughes, líder mundial em internet via 

satélite, realiza ação social nesta sexta-feira (14) na Casa Ecoativa, na Ilha do 

Bororé, bairro localizado no extremo sul da cidade de São Paulo, próximo à 

represa Billings. Os voluntários farão a reforma de parte do local e da horta. 

Além disso, serão doados alguns computadores e acesso à internet para a 

criação de um pequeno laboratório de internet para a entidade. 

A ação será realizada por meio do programa Voluntários Hughes, cujo objetivo 

é unir os colaboradores da empresa em prol de ações sociais focadas em 

educação, engajamento e transformação da sociedade. Todos os 

colaboradores diretos ou indiretos da Hughes podem participar do programa. 

"Entendemos que o acesso à internet e a inclusão digital são dois motores 

transformadores da sociedade. Levar internet banda larga a lugares aonde as 

operadoras tradicionais não chegam é o que motiva a trajetória da Hughes no 

Brasil", comenta Rafael Guimarães, presidente da empresa. "Anteriormente, 

fizemos uma pesquisa interna sobre trabalho voluntário e tivemos um retorno 

muito positivo com relação a participação dos nossos colaboradores. Estamos 

muito confiantes de que faremos um trabalho muito bonito e engajaremos 

nossos colaboradores com as comunidades." 

Além do projeto na Ilha do Bororé, a Hughes também fornece internet via 

satélite para o Instituto Pandavas, que realiza atividades socio educacionais, 

culturais e de promoção da cidadania para crianças da cidade de Monteiro 

Lobato (SP) e para a reserva da Sociedade para a Conservação das Aves do 

Brasil (Save Brasil) na Serra do Urubu, em Pernambuco. 

Sobre a Hughes Network Systems 



Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de 
banda larga via satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de 
internet de alta velocidade via satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital 
do mundo, com mais de 1,2 milhão de clientes residenciais e corporativos nas 
Américas do Norte e do Sul. Para grandes empresas e governos, a empresa 
oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes HughesON®, que 
proveem soluções de conectividade completas com um mix optimizado de 
tecnologias terrestres e satelitais. O sistema Jupiter™ é a plataforma HTS mais 
utilizada do mundo, operando com mais de 20 satélites por provedores, 
entregando um vasto serviço de banda larga, mobilidade e aplicações de 
backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou mais de 7 milhões 
de terminais para todos os tipos de consumidores em mais de cem países, 
representando cerca de 50% do market share, e a tecnologia está permitindo 
que serviços de banda larga cheguem a todos os lugares do mundo. 
Localizada perto da cidade de Washington, D.C., em Germantown, Maryland, 
EUA, a Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e é uma 
companhia subsidiária da EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), provedora 
premium global de operações de satélite. Para mais informações sobre a 
Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br e siga a @HughesConnects 
no Twitter. 

Sobre a EchoStar 

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de 
soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, no Colorado, 
e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de 
comunicação seguras por meio dos segmentos de negócio Hughes Network 
Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite 
www.echostar.com. Siga a @EchoStar no Twitter. 
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