
 

 

Hughes celebra Dia das Crianças com arrecadação de 

brinquedos para doação 

 

Companhia irá arrecadar itens doados por colaboradores durante a ação 

especial 

São Paulo, outubro de 2019 – A Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes 

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

banda larga via satélite, vai celebrar o Dia das Crianças com a arrecadação de 

brinquedos para uma instituição beneficente. A empresa abrirá suas portas no 

dia 11 de outubro para filhos dos colaboradores. As crianças serão recebidas 

com diferentes atividades, e todos os colaboradores são incentivados a levar um 

brinquedo, que será encaminhado para doação. 

 

“Esperamos arrecadar mais de 100 brinquedos”, afirma Rafael Guimarães, 

presidente da Hughes no Brasil. Com a ação, a companhia busca incentivar seus 

funcionários a pensar no próximo e transmitir esse sentimento a seus filhos. 

“Ações de responsabilidade social dentro das empresas estimulam a 

solidariedade de todos e geram motivação para pensar no próximo”, analisa o 

executivo. 

 

A Hughes apoia também outras iniciativas que buscam o mesmo objetivo. O 

“Hughes em Ação”, projeto de responsabilidade social da companhia, já atuou 

na Ilha do Bororé (SP) e em Campo Maior (PI), levando conectividade para essas 

localidades. O projeto reúne ações sociais focadas em educação, engajamento 

e transformação por meio da internet via satélite em comunidades de difícil 

acesso.  

 

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 1,4 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 

provêem 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 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 está possibilitado 

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

 

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 

http://www.echostar.com. 
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