
 

 

Hughes faz transmissão ao vivo nas redes sociais em apoio à 

prevenção do câncer de próstata  

 

Em parceria com Instituto Lado a Lado Pela Vida, criador da Campanha 

Novembro Azul, empresa leva informações sobre a prevenção de doenças e a 

saúde do homem  

 

 

São Paulo, novembro de 2019 – 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, por meio da HughesNet, vai fazer uma 

transmissão ao vivo em suas páginas do YouTube e Facebook, no dia 29 de 

novembro, às 15h, com o objetivo de levar informações sobre a prevenção de 

doenças e a saúde do homem.  

 

“Estamos muito orgulhosos dessa iniciativa e temos como missão informar o 

público sobre a prevenção de doenças como câncer de próstata, pênis e pele, 

além de conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde do homem. 

Por meio da internet via satélite, conseguimos levar informação às comunidades 

de difícil acesso no Brasil, onde mora grande parte de nossos clientes”, diz 

Rafael Guimarães, presidente da Hughes.  

 

A iniciativa faz parte da campanha idealizada pela multinacional, batizada de 

Novembro Azul Via Satélite, que conta com a participação do uro-oncologista 



 

Hamilton Zampolli, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado Pela 

Vida. A live, que será aberta a todos, permitirá que os participantes tirem dúvidas 

e interajam durante a sessão.  

 

De acordo com Marlene Oliveira, Presidente e Fundadora do Instituto Lado a 

Lado pela Vida, levar informação de qualidade para as comunidades mais 

afastadas do Brasil é essencial, já que muitos desses homens têm pouco acesso 

aos serviços de saúde e raras oportunidades para esclarecer dúvidas com 

médicos. “Essa importante parceria com a HughesNet cumpriu esse papel de 

democratizar conhecimento de qualidade sobre cuidados com a saúde, 

prevenção de doenças como câncer de pênis e a importância do diagnóstico 

precoce do câncer de próstata”.  

 

Confira a campanha: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxz66afi_I. 

 

Acompanhe a live no Facebook:  

https://pt-br.facebook.com/HughesNetBrasil/. 
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