
Hughes apoia 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 – Este mês já é marcado como um período de 

conscientização e prevenção em relação ao câncer de mama. Assim, diversas 

instituições realizam o Outubro Rosa, campanha que tem a finalidade de alertar 

as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce dessa enfermidade.    

Por mais que a campanha tenha ganhado força desde sua criação, ainda é 

desafiador levar informações sobre o assunto para lugares afastados e 

comunidades isoladas. Para superar esse gargalo, as regiões mais remotas 

podem contar com a 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.  

Como exemplo, a Hughes escolheu o Vale do Pati, que fica no coração do 

Parque Nacional da Chapada Diamantina, e ganhou o prêmio de melhor roteiro 

de trekking do País em 2010, concedido pelo Ministério do Turismo, para a 

ação da companhia relacionada ao Outubro Rosa.  

“A Hughes se preocupa em gerar impacto social na comunidade em que atua, 

e como nossa tecnologia permite levar a informação a locais em que as outras 

tecnologias não chegam, embarcamos na campanha Outubro Rosa levando a 

informação para a prevenção e despertando o interesse de todos para esse 

assunto tão relevante”, afirma Rafael Guimarães, presidente da Hughes no 

Brasil.  



Por meio da HughesNet, médicos do Imama de Porto Alegre (RS) fizeram uma 

palestra transmitida ao vivo para o Vale do Pati, falando sobre a prevenção do 

câncer de mama, com orientações para o autoexame.  

“Desde o primeiro contato por e-mail com a proposta para o Imama, 

percebemos que essa era uma parceria que correspondia à nossa missão, que 

é levar informação sobre o câncer de mama para o maior número possível de 

pessoas, conscientizando assim a população de que a prevenção salva vidas”,   

ressalta Samsara Nyaya Nunes, gestora de marketing do Imama.  

Por ser um lugar sem acesso a telefone, energia elétrica e televisão, o Vale do 

Pati conta apenas com a internet via satélite para ficar conectado com o 

mundo, e os equipamentos da Hughes ficam ligados a uma placa de energia 

solar. 

“Por morarem em local de difícil acesso e sem outros meios de comunicação, a 

única forma de contato dessas mulheres é a internet via satélite. Nosso 

compromisso com essa ação é conscientizar moradores e mulheres do Vale do 

Pati e ajudar a levar informação relevante para a região”, finaliza Guimarães.  

O Vale do Pati não tem luz elétrica nem acesso para veículos. Cerca de 400 

famílias chegaram a viver dentro do Vale. Hoje no local há cerca de dez 

famílias, remanescentes da tradição do cultivo do café, que vivem basicamente 

do turismo. O local já teve escola, igreja e prefeitura, que foram adaptados para 

receber turistas em instalações bem simples, mas muito limpas e organizadas. 

É nas casas desses nativos que se hospedam os trilheiros que fazem trekking 

para conhecer o Vale do Pati.   

*Um videocase com toda a ação filmada no Vale do Pati será veiculado nas 

redes sociais da HughesNet durante o mês de outubro.  

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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