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A UGAB SE UNE AO FUNDO NACIONAL ARMÊNIA EM UM APELO GLOBAL DE 
ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA ARTSAKH 
 
30 de setembro de 2020 
Para Divulgação Imediata 
 
Em virtude da urgência do agravamento da crise militar em defesa de Artsakh e da Armênia, bem como a 
necessidade de uma entrega eficiente de apoio e assistência para todos aqueles em perigo, a UGAB se junta 
à campanha global de arrecadação de fundos emergenciais do Fundo Armênia. Todas as contribuições serão 
feitas diretamente para o Fundo Armênia, uma organização sem fins lucrativos fundada pelo governo da 
Armênia no início da década de 1990 com filiais em todo o mundo. 
 
A UGAB apela à sua rede global de membros, doadores, apoiadores e amigos para enviar as suas doações, o 
mais rápido possível, para o Fundo Armênia, doando on-line através do www.himnadram.org. 
 
Ao mesmo tempo, a UGAB continuará a fornecer apoio humanitário e médico em coordenação com o 
Ministério da Defesa da República de Artsakh, por meio do Fundo para Artsakh da UGAB. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o escritório da UGAB em sua cidade, com a UGAB Armênia ou 
com o escritório central da UGAB em Nova York. 
 
Fundada em 1906, a UGAB (www.ugab.org.br) é a maior organização armênia sem fins lucrativos do mundo. 
Com sede na cidade de Nova York, a UGAB preserva e promove a identidade e o patrimônio armênio por 
meio de programas educacionais, culturais e humanitários, que anualmente beneficiam cerca de 500 mil 
armênios em todo o mundo. 
 
Para mais informações sobre a UGAB e seus programas ao redor do mundo, visite www.agbu.org. 
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