
 

Hughes leva conectividade para estudantes da zona rural 

 
Empresa doa computador e internet banda larga via satélite com o objetivo de 

levar conectividade para estudantes na região de Raul Soares, MG.  

 

São Paulo, junho de 2020 – A Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes 

Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de internet 

de banda larga via satélite, leva conectividade para Pricielle Almeida de Oliveira, 

de 15 anos, estudante da área rural de Raul Soares (MG), que enfrentava 

dificuldades para acompanhar as aulas de sua escola, realizadas on-line durante 

a pandemia da covid-19. 

 

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Pricielle mostrava as dificuldades 

que ela e seu amigo Vitor enfrentavam para conseguir acesso à internet e 

acompanhar as aulas online da rede pública estadual de Minas Gerais, onde as 

aulas presenciais estão suspensas desde março. Os alunos buscavam sinal de 

celular no meio do pasto, porque não havia conexão. “Precisávamos correr atrás 

de acesso às aulas remotas. Era preciso sair cedo e caminhar por 20 minutos 

até um pasto, onde tem sinal de celular, para conseguir estudar antes de o sol 

ficar muito forte. E quando meus colegas não conseguiam ir comigo, meu pai me 

acompanhava para que eu não ficasse sozinha.” 

 

Por meio de seu projeto social Hughes em Ação, que procura propagar a 

inclusão digital e acesso à conectividade em todo o Brasil, a Hughes do Brasil 

procurou Pricielle e doou computador e internet banda larga via satélite para que 

ela e seus amigos da região possam assistir às aulas online neste período de 

quarentena e contribuir com o estudo e aprendizado de todos. 

 

“Como não há nenhum centro comunitário ou comércio na cidade que pudesse 

se tornar um local para acesso à internet, a estudante aceitou oferecer sua casa 

para que seja um local de estudo, e assim ajudar também seus colegas da 

escola. Para nós é muito gratificante contribuir para que os estudantes da área 



 

rural possam contar com o acesso à internet para viabilizar seus estudos”, 

explica Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil.  

 

A Hughes possui um serviço para pequenas comunidades rurais como o caso 

de Pricielle. Chamado de Express Wi-Fi, o serviço é voltado para localidades 

rurais e de baixa renda sem acesso à telecomunicação e permite que 

comerciantes locais ofereçam internet via satélite pré-paga a preços acessíveis 

para a população. 

 

Em Santa Rita, no Maranhão, o estudante Hebert Silva já é usuário do serviço, 

instalado em uma pequena mercearia no povoado de Santa Bárbara. “Como 

estudante de pedagogia, a falta da internet dificultava as pesquisas e trabalhos 

para a faculdade. A chegada do Wi-Fi facilitou muito os meus estudos e melhorou 

ainda mais a aprendizagem. No meu caso, ajudou mais ainda porque como eu 

moro em frente a mercearia, o sinal chega aqui em casa. Agora eu não preciso 

sair de casa para estudar.” 

 

Com o serviço Express Wi-Fi da Hughes, os moradores podem contar com 

internet no povoado onde vivem, através de seus próprios aparelhos celulares e 

aproveitar todos os benefícios que a conectividade oferece. “Este serviço tem 

um papel fundamental de propagar a inclusão digital aos moradores dessas 

comunidades mais afastadas neste momento, contribuindo principalmente para 

o acesso à educação”, afirma Rafael Guimarães. 

  

Sobre a Hughes Network Systems 

A 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 1,5 milhão de clientes residenciais e corporativos na 

América do Norte e América do Sul. Para grandes empresas e governos, a 

empresa oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes 



 

HughesON™, que provê soluções de conectividade completas com um mix 

otimizado de tecnologias terrestres e satelitais. O sistema JUPITER™ é a 

plataforma HTS mais utilizada do mundo, operando com mais de 40 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 de todos os tipos para consumidores em mais de cem 

países, representando cerca de 50% do market share, e sua tecnologia 

possibilita o uso serviços de banda larga para aeronaves em todo o mundo. 

Localizada próximo 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. 

 

Sobre a Echostar 

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de 

soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, 

EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em 

tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes 

Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite 

http://www.echostar.com. 
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