
Hughes lança filme sobre ação para o Outubro Rosa  

Companhia leva informação sobre a prevenção ao câncer de mama para o Vale do 
Pati, região da Chapada Diamantina, na Bahia 

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

lança filme sobre a ação da empresa em apoio ao Outubro Rosa, campanha 

que tem a finalidade de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância 

da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.  

A companhia escolheu o Vale do Pati, no coração do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, para realizar essa ação, Médicos do Instituto da Mama 

(Imama) de Porto Alegre realizaram uma palestra ao vivo sobre prevenção ao 

câncer de mama que foi transmitida para as moradoras do Vale do Pati por 

meio do serviço de internet banda larga via satélite da HughesNet – marca da 

Hughes que veio para atender à demanda por conectividade em regiões aonde 

as operadoras tradicionais não chegam.  O Vale do Pati local conta apenas 

com energia solar e a única forma de comunicação é através da internet via 

satélite. 

“É muito gratificante participar de uma campanha como o Outubro Rosa para 

conscientizar e educar a população que, muitas vezes, não conta com outra 

forma de acesso a informação”, comenta Rafael Guimarães, presidente da 

Hughes no Brasil, “Por meio de ações como essa, podemos entender a 

importância da conectividade na rotina de populações que vivem em regiões de 

difícil acesso e carentes de estrutura de conectividade, como é o caso do Vale 

do Pati.” Para encerrar a campanha, a empresa convidou o mastologista Hélio 

Scapin e a nutricionista oncologica Beatriz Moser para um bate-papo ao vivo 

na página da HughesNet no Facebook no próximo dia 26 de outubro, as 15h 

para tirar dúvidas e esclarecerem tudo a respeito do Câncer de Mama. A 

transmissão é aberta a todas as pessoas que se interessarem.. 



Veja o filme da HughesNet sobre a ação neste link:  

https://www.youtube.com/watch?v=C8T2nz7Xay8  

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. 

Informações para a imprensa – Hughes 
RP1 Comunicação  
Diana Carvalho – dianacarvalho@rp1.com.br 
Luciana Lima – lucianalima@rp1.com.br  
Amanda Geroldo – amandageroldo@rp1.com.br  

RP1 Comunicação 
Tel.: 11 5501-4655 | 5102-4146 
www.rp1.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=C8T2nz7Xay8
http://www.hughes.com.br
https://twitter.com/search?q=%2540hughesconnects&src=typd
https://twitter.com/echostar
mailto:dianacarvalho@rp1.com.br
mailto:lucianalima@rp1.com.br
mailto:amandageroldo@rp1.com.br
http://www.rp1.com.br



