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mobilizados em ação 
humanitária pelo líbano     

Homenagem a grandes 
personagens do clube



Palavra do Presidente

Eleitos por aclamação dia 31/03/2019 (biênio 2019-
2021), coube a nós estar à frente do querido Rachaia 
Clube nesses tempos de incertezas geradas pela 
Covid-19. Uma difícil crise sanitária, agravada, para 
nós, pela explosão no porto de Beirute, que destruiu 
boa parte daquela linda cidade, já pressionada por 
problemas políticos e econômicos. Comunidade forte 
que somos, imediatamente nos mobilizamos em ações 
conjuntas de apoio ao Líbano, colocando o Rachaia 
Clube à disposição das autoridades libanesas no Brasil 
e promovendo ações humanitárias junto às demais 
entidades coirmãs, que fazem de nós uma das maio-
res colônias do país. Por esse esforço e pelo apoio de 
sempre agradeço a todos, associados, amigos e à nos-
sa diretoria, que saúdo nas figuras dos vice-presidentes 
Reinaldo Batah e Sérgio Saad, e de diretores como 
Antônio Batah e Anis Lima, entre outros colaboradores. 
Aprendemos a importância da união e da solidariedade 
com os nossos antepassados, homenageados aqui pela 
lembrança de meu pai e ex-presidente William Daud, a 
fim de reverenciar os grandes dirigentes que contam os 
já 84 anos de história do Rachaia. Apesar das dificulda-
des, nossa antiga sede foi (e continua) alugada, a sede 
atual, mesmo fechada, mantém vivas as atividades e 
publicamos mais uma edição do RachaiaNews para es-
treitar nossa comunicação. Envio, portanto, um forte 
abraço a todos vocês, na certeza de que dias melhores 
virão para Brasil e Líbano, países pelos quais lutamos e 
que nos manterão cada vez mais unidos!

William Taufik Daud 

Presidente

Associado amigo, 

Presidente: William Taufik Daud / 1º Vice Presidente: Reinaldo 
Batah / 2º Vice Presidente: Sergio Saad / Secretário: Anis Lima / 
Secretário: Regis Abufares / 1º Tesoureiro: Edmond Ayoub /  
2º Tesoureiro: Antonio Batah  
Diretores:
Social: Paulo Saad / Relações Sociais: Rafael Youssef / Recreativo: 
Ivan Jazzar / Esportivo: Eduardo Patah / Patrimônio: Issa 
Maalouli / Cultural: George Jazzar / Sede: Ricardo Azkoul / 
Suplentes: Eduardo Daud Filho / Conselho: Joseph Jazzar /  
Past Presidente: Adib Thomé 

 Assume a Diretoria
2019 -- 2021
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O jantar de posse da nova diretoria do Rachaia Clube aconteceu no mês de maio de 2019, 
em noite festiva realizada no Monte Líbano para os diretores empossados, seus familiares e 
amigos. Os presentes foram recepcionados pelo presidente eleito, William Taufik Daud, que 
saudou com muita emoção todos os que prestigiaram o evento, incluindo o presidente do 
clube anfitrião, Ricardo Batah
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Lembranças do Passado

Porque recordar – e homenagear! – é preciso

Antônio Wadih Batah era paulistano de nascimento, libanês 
de raízes e Rachaia de coração. Afinal, seu pai, Wadih Tannous 
Batah foi um dos fundadores do clube quando aqui chegou, 
nos anos 1920, junto à esposa Badia Assaly Batah e dois filhos 
à tiracolo: Jorge (pai do nosso Reinaldo Batah) e Julieta. Veio ao 
encontro do irmão Tufik, deixando para trás Rachaya al-Wadi, 
assolada pela guerra assim como todo o país. Antônio nasceu 
em 1932, depois de outros dois irmãos, Nelson e Vilma, for-
mando-se em Direito pela PUC-SP. Mas apesar do diploma pre-
feriu se dedicar à Casa Soberana, loja da família na rua General 
Carneiro, Centro Histórico da capital, região onde membros da 
colônia se encontravam, celebravam os costumes e falavam de 
negócios. E inventaram o Rachaia! Só mais tarde, já experientes 
no comércio, os irmãos abriram loja própria, agora especializada 
em uniformes profissionais, vestuário masculino e, claro, tecidos 
e armarinho. Antônio casou-se com Maria José de Sene Batah, 
com quem teve dois garotos, Jeferson de Sene Batah e Antônio 
Wadih Batah Filho, hoje tesoureiro do Rachaia, que herdou do 
pai o mesmo apego ao clube. “Tenho muito orgulho da história 
da minha família no Rachaia e do fato de meu avô ter sido um 
de seus fundadores” revela Toni, que evoca também a lembran-
ça do tio Jorge, diretor por várias décadas, que sempre buscou 
preservar as tradições da cultura. “Por todo esse envolvimento, 
meu pai gostava muito de frequentar o Rachaia, da mesma for-
ma que eu também gosto. E isso desde os tempos da avenida 
Rodrigues Alves, com suas festas animadas e eventos inesque-
cíveis”, relembra Toni, que representa a terceira geração do 
Rachaia e que pretende, com seu trabalho e colaboração, man-
ter esse legado e trazer vida longa ao clube. “Meu pai Antônio 
deixou ainda três netas – Sabrina, Juliana, Ana Luiza – e um bis-
neto – Bernardo. Espero que eles também deem continuidade a 
essa linda história que soubemos construir”. 

As histórias dentro da história do Rachaia 

Clube dariam, por si só, um romance.  

E dos bons! Seus personagens imigrados 

do Líbano ou descendentes contam 

fatos que alternam esperança, aventura, 

sensibilidade, coragem... Reverenciando 

aqueles que fizeram a grandeza do clube, 

nesta edição trazemos a saga de  

Antônio Wadih Batah e Emile Azkoul 

que partiram recentemente, mas deixaram  

um legado digno de registro. E a partir 

deles, deixamos nossa homenagem 

merecida a todos os associados 
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Emile Azkoul chegou ao Brasil em 1946, no navio Desirac – 
o mesmo que tirou de Gaulle da França quando da ocupação 
nazistas. Aliás, sua ligação com fatos históricos nunca foi casual. 
Emile teve uma vida plena de acontecimentos dignos de um li-
vro. Nascido em 1921, em Rachaya al-Wadi, era filho de Nagib 
Azkoul, Juiz da Suprema Corte do Líbano, e Latife Malik Azkoul, 
vindo sozinho para o Brasil em 1946. Quem os esperava eram 
os primos Wadih e Jorge Batah, com quem morou nos primeiros 
tempos, comprovando que o Rachaia é uma grande família. Ali, 
conheceu a família Daud, cujo patriarca Felipe, também funda-
dor do clube, era pai de seu amigo Felix e da jovem Veniz, que 
viria a ser sua esposa e mãe de seus três filhos: Ricardo, Marco 
e Cláudia que lhe deu o neto Daniel. “Meu pai validou o di-
ploma dele de advogado no Brasil, fazendo curso de Direito na 
cidade de Bragança. Montamos um escritório juntos e nos com-
pletávamos com muita harmonia. Ele era meu grande amigo”, 
emociona-se Ricardo. O casamento, em 1955, e os negócios 
que prosperavam no ramo do vestuário fizeram com que esse 
cidadão do mundo fincasse raízes no Brasil. Antes disso, porém, 
Emile Azkoul foi maquinista do Expresso Oriente, vivendo as 
mais incríveis aventuras no famoso trem luxo, que, durante a 
2ª Guerra, deu suporte à ação militar do governo francês do 
Oriente. Com o irmão filósofo Karim Azkoul, um dos autores 
da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, compartilhava 
um senso de justiça aguçado, que lhe rendeu muitos amigos, 
que adoravam ouvir suas aventuras pelo mundo. “Meu pai era 
um homem franco, que dizia o que pensava, gostassem ou 
não. Mesmo assim, nossa casa vivia cheia de gente nos finais 
de tarde, muitos ainda jovens, querendo ouvir suas histórias e 
lições de vida”, conta Cláudia. No Rachaia Clube, onde Emile 
Azkoul reencontrava suas raízes, deixou uma legião de amigos 
que nutriam e nutrem por ele a mesma admiração dos familia-
res. “Meu pai era um humanista”, diz Marco Antônio Azkoul. 
“Culto, inteligente, poliglota, tratava todas as pessoas, ricos ou 
pobres, com o mesmo respeito. São valores preciosos que leva-
remos conosco por gerações”.

Cenas de Antônio Batah e Emile Azkoul. 
Na página ao lado, em sentido horário, Antônio abraça o filho 
Toni, o amigo William Daud e a esposa Maria José
Nesta página, ao lado, os homenageados juntos, ladeados pelo 
primogênito de Antônio, Jeferson, e por seu tio Jorge.  
Abaixo, Emile recém-chegado ao Brasil,  
ao lado do neto Daniel e reunido com a família
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Jantar de ConfraternizaçãoJantar de ConfraternizaçãoJantar de Confraternização

A noite mais esperada A noite mais esperada A noite mais esperada A noite mais esperada 
de
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Sucesso total no Jantar de Confraternização do 
Rachaia Clube 2019! O primeiro da gestão de William 
Taufik Daud, que garantiu o costumeiro êxito de um 
evento pontuado por muita alegria, rara sofisticação e 
organização impecável. Além dos mais de 500 convi-
dados, estiveram presentes lideranças da comunidade 
libanesa no Brasil e representantes de entidades coir-
mãs. Entre eles, os consulês do Líbano, Rudi El Azzi, 
e da República Árabe Síria, Elias Bara, o arquimandri-
ta Dimitrius Attarian e o presidente do Clube Atlético 
Monte Líbano, onde se deu a festa, Ricardo Batah. Ao 
usar a palavra, o presidente Daud externou sua honra 
por conduzir o Rachaia pela primeira vez, e o empenho 
em realizar uma administração que engrandeça ainda 
mais a história do clube. Usaram da palavra os vice-pre-
sidentes Reinaldo Batah e Sérgio Saad, a quem coube 
solicitar o Hino Nacional e o tradicional Pai Nosso, evo-

cado pelo monsenhor. Música brasileiríssima iniciou 
a festividade, embalando o jantar servido pelo Buffet 
Monte Líbano com suas inesquecíveis iguarias. A che-
gada do grupo Abba, cover da banda que incendiou 
os anos 1980, pôs todo mundo na pista e preparou o 
ponto alto do jantar festivo do Rachaia: o show pop- 
árabe. Percussionistas, bailarinos e dançarinas do ven-
tre protagonizaram entrada triunfal a partir de liteira 
que ostentava uma performer da belly dance. Neste 
séquito, o som irresistível dos músicos vestidos à ca-
ráter para embalar as dançarinas wing led e suas asas 
coloridas, esvoaçantes e luminosas, com direito até a 
apresentação de uma cobra gigante! Toda essa ani-
mação não deixou ninguém sentado, entusiasmo que 
trouxe ao salão o sempre aguardado Grito de Rachaya, 
uma homenagem às origens do clube, entoado desde 
sempre por várias gerações!   Fo
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Jantar de Confraternização

O esperado Grito do Rachaia reúne sócios e diretores 

Willian Daud recebe Rudy El Azzi, Consul 
Geral do Líbano em São Paulo Reunida, a diretoria do Rachaia Clube

Presidente Daud e os 
vice-presidentes Reinaldo 
Batah e Sergio Saad

Presidente William 
Daud discursa 
para homenagear 
o Rachaia Clube 
e saudar 
os convidados

Diretoria recepciona os religiosos Dimitrios Attarian 
e João Abdulla, além do Consul Geral da República 
da Síria em São Paulo, Elias Bara 

Arquimandrita Dimitrios Attarian chama 
os convidados para rezar o Pai Nosso

Ao lado de Reinaldo Batah e 
William Daud, Sergio Saad 
pede a execução 
do Hino Nacional

Presidentes do Rachaia, William Daud, 
e do Monte Líbano, Ricardo Batah, 
ao lado do Consul Rudy El Azzi 
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Cecília e Adib Thome 

Anis Lima e famíliaFamília Eduardo Patah 
Casal Adriana Patah e 
Mauricio Riston Luz

Layla C. Batah e famíliaFamília Sergio Eduardo Saad 

Família Adib Thome Issa T. Maalouli, família e amigos

William Taufi k Daud, esposa e fi lhos
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Mounir Saad e famíliaEduardo Daud e família

Sergio Saad 
e Eduardo Patah

William Daud e família: Paulo, Renata, Maria Aparecida, 
Taufi k e Marcia Kalil reunidos em torno da matriarca 
Wilma Daud

Jorge Thomé 
e família

Família Ivan Jazzar Reinaldo e Laila Batah com seus familiares

A partir da esquerda, Jorge Nicolau Mofarrej, 
Willian Daud, Ricardo Batah, Ricardo Mourad, 
Toufi k Daud

Beto Mansour, Ricardo e Reinaldo Batah, 
Marco Antônio Zarif

Jantar de Confraternização
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Antonio Batah Filho, família e amigos

Famílias Ayoub e MatsuiGeorges Jazzar e família

Família Reinaldo Batah Família Sergio Saad

William e Paula Daud com amigos
Ivan Issa Jazzar, 
esposa e fi lhos

Mounir Maluly e amigos

Joseph Jazaar e família
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Famílias Eid Youssef, Curiat, Jalbut, e Chaguri

Sérgio Saad 
e Roberto Daud

Claudete, Deca 
e Maurício Daud

Isabel e Ricardo Azkoul, Claudia 
e Carlos Issa Antonio Batah Filho e família

A partir da direita, Emil Samed, Eduardo Boeiri, Nei, 
Flavio Boazar, Sérgio, Roberto Samed, Paul Zahoul, 
Marcelo Saab e Ricardo NakhoulKhalil Zoghaib e família

Regis Abufares, família e amigos  

Jantar de Confraternização

Ricardo Bunemer e amigos Roberto Bussaly e família
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Persona

 odas as semanas, quando 
se chega ao Rachaia Clube para um 
carteado seguido de jantar fraterno, 
ou mesmo nos aperitivos que reú-
nem amigos aos domingos, Vieira, 
81, está à espera de todos com um 
sorriso no rosto. Ao lado de Maria 
de Lourdes Alves Vieira, sua esposa 
Maria, 75, mineira de Guaxupé, ele 
deixa tudo pronto e arrumado para 
que os associados possam desfru-
tar de bons momentos com confor-
to e bem-estar. Essa parceria entre 
Rachaia, Vieira e sua família remon-
ta aos tempos da avenida Rodrigues 
Alves, quando ele, recém-chegado 
a São Paulo, trabalhou como portei-
ro por quatro anos, voltando de vez 
em 1997 pelas mãos de Joseph 
Jazzar. Na transferência para 
a nova sede, na rua Tangará, 
Vieira também veio junto, não 
só para trabalhar, mas também 
para morar ali com Maria e o 
fi lho Anderson Luís. Ajuste per-
feito e que fez toda a diferença 
na vida da família e na rotina do 
clube.  

 
Jovem ousado, pai amoroso

Vieira relembra com orgulho 
sua longa trajetória de lutas e 
desafi os. Nascido em Tremendal, 
BA, deixou de pau de arara o pe-
queno município perto de Vitória 
da Conquista, trocando a roça pelos 
sonhos da cidade grande. “Vivia da 
plantação com meus pais Melquíades 
e Virgínia. Minha cidade não tinha 
nada, e apesar da carência de profes-
sores, água e luz, consegui estudar”, 
conta ele. Em São Paulo, encontrou 

seu destino junto à comunidade liba-
nesa, ingressando no Rachaia Clube 
e passando também pelo Monte 
Líbano, onde marca presença desde 
1964, sendo muito querido graças à 
postura exemplar nas diversas fun-
ções que exerceu. Ainda hoje, em 
dias mais tranquilos, Vieira vai aos sa-
lões de jogos do clube coirmão para 
auxiliar nas atividades. Afi nal, trata-
-se de um lugar especial para o casal 
Vieira, que ali se conheceu há mais 
de 30 anos. Ambos ajudavam nos 
jogos e atividades de entretenimen-
to, o que os aproximou para sempre. 
“Mas minha casa e meu trabalho são 
no Rachaia, um lugar em que só me 

acontece e aconteceu coisas 
boas”, diz Vieira. Maria 
concorda e fala com en-

tusiasmo dos encontros 
às terças, quando capri-
cha pra entregar o clube 

do jeito que esperam a di-
retoria, os sócios e amigos. 
“Adoro receber as mulheres 
que vêm para os jogos. Aos 

domingos deixo tudo bonito 
e faço com gosto!”. Eles con-
tam também com o auxílio do 

fi lho Anderson, colaborador 
em dias de eventos do clube. 

Vieira tem ainda três fi lhos de seu pri-
meiro casamento, Adalberto, Virgínia 
e Emerson, além de seis netos e uma 
legião de amigos. A maioria libane-
ses e seus descendentes, cuja cultura 
esse baiano abraçou como se fos-
se sua. Há quem diga inclusive que 
Vieira se parece com um patrício, o 
que ele recebe como um bem-vindo 
elogio.

Guardião do Rachaia

Quem não conhece – e gosta! – de José Alves Vieira, guardião, secretário e cuidador do Rachaia?! 

Ao completar décadas de casa e de colônia libanesa, contamos aqui um pouco da história desse 

funcionário que se tornou amigo de todos

T
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Últimas Notícias

No momento em que a pátria-mãe passa por mais 
uma grave crise, a diáspora libanesa novamente dá pro-
vas de união e grandeza. Após a trágica explosão na 
região portuária de Beirute, em 4 de agosto de 2020, 
que vitimou cerca de 200 duzentas pessoas, destruiu 
boa parte da cidade e ampliou os já preocupantes pro-
blemas político-econômicos do Líbano – tudo isso em 
plena pandemia de Covid-19 –, libaneses no Brasil, seus 
descendentes, órgãos governamentais e clubes coir-
mãos mobilizam-se pelo país. O Rachaia Clube está nes-
se esforço, contribuindo com doações de itens e fundos 
depositados em conta-poupança emergencial, aberta 
em nome da Câmara de Comércio Brasil-Líbano (CCBL). 
A entidade, junto com o Consulado Geral do Líbano em 
São Paulo (CLG) e a Associação Médica Líbano-Brasileira 
(AMBL), arrecada recursos para a aquisição de alimen-
tos e medicamentos em ajuda humanitária que não tem 
data para acabar. 

BrAsil Presente
Parte das contribuições do Brasil chegou rapidamen-

te a Beirute, já em 12 de agosto, por meio de aviões 
da FAB, em comitiva chefiada pelo ex-presidente Michel 
Temer, filho de libaneses. O grupo era integrado tam-
bém pelos senadores Nelson Trad e Luiz Pastore, pelo 
secretário de governo, Flávio Viana Rocha e pelo pre-
sidente da Fiesp, Paulo Skaf, entre outros membros 
nomeados pela Presidência da República. Segundo o 
Cônsul Geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi, 
a missão foi muito bem recebida pelas autoridades li-
banesas, entre políticos, militares e religiosos que esti-
veram com Michel Temer nas 24h da visita. “Foi uma 
única missão, simbólica e de apoio imediato”, conta o 
cônsul. “Os insumos recebidos pela embaixada do Brasil 

Rachaia Clube 
participa da 
reconstrução 
do Líbano

Colônia libanesa no Brasil 

mobilizada em torno da 

Campanha de Arrecadação  

de Fundos para o Líbano, 

incluindo a diretoria e os 

associados do Rachaia Clube 

Acompanhado do consul libanês 
Rudy El Azzi, e de lideranças da 
comunidade libanesa na capital,  
o prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, visita o depósito da Cruz 
Vermelha onde foram estocadas as 
doações que seguiram para Beirute
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DIRETORIA -  Presidente William Taufi k Daud / 1º Vice-presidente Reinaldo Batah / 
2º Vice-presidente Sergio Saad / Secretário Anis Lima / Secretário Regis Abufares / 
1º Tesoureiro Edmond Ayoub / 2º Tesoureiro Antonio Batah. Diretor Social Paulo Saad / 
Diretor Relações Sociais Rafael Youssef / Diretor Recreativo Ivan Jazzar / Diretor 

Esportivo Eduardo Patah / Diretor de Patrimônio Issa Maalouli / Diretor Cultural George 
Jazzar / Diretor de Sede Ricardo Azkoul. Suplentes Eduardo Daud Filho / Conselho 
Joseph Jazzar / Past Presidente Adib Thomé 

REVISTA RACHAIA NEWS - Publicação anual do Rachaia Clube do Brasil
Direção William Taufi k Daud / Edição Cristina Teixeira Duarte / Arte Carlos Henrique 
Barros / Fotografi a Milena Saad Maluhy; Felipe Farina / Colaboração Reinaldo Batah; 
Sérgio Eduardo Saad; Silvio da Cunha 

RACHAIA CLUBE DO BRASIL – Rua Tangará 349 – Vila Clementino, 
São Paulo, SP  CEP 04019-030 – (+55 11) 5579-3594; 5549-7904
www.rachaiaclube.com.br  –  contato@rachaiaclube.com.br

no Líbano e pelo exército libanês são re-
passados à Cruz Vermelha libanesa, que 
faz a distribuição segundo as necessida-
de dela própria e dos hospitais, especial-
mente os quatro grandes da região da 
explosão, que foram totalmente destruí-
dos”. Além de alimentos, medicamentos 
e insumos básicos de saúde (antibióticos, corticoides, 
analgésicos, ataduras, seringas, cateteres, máscaras 
cirúrgicas e 300 ventiladores pulmonares), o Brasil 
forneceu mais de 4 mil toneladas de arroz por na-
vio, e enviou peritos em explosões e incêndios para 
apoiar as ações do governo local na mitigação da 
calamidade.

AJUDA PerMAnente
Agora, as novas remessas serão enviadas com a 

ajuda do Itamaraty, por mala direta diplomática, e 
via serviços expressos de correio. Rudy El Azzi diz 
que a prioridade é ajudar antes de tudo a popula-
ção, sem perder de vista a reconstrução sustentável 
de Beirute. “As pessoas precisam reerguer suas casas 
e locais de trabalho para retornar à vida. E os danos 
são enormes, algo em torno de US$ 8 bilhões, de-
safi o imenso para o Líbano enfrentar sozinho. Daí 

a importância da ajuda internacional, que chega de 
vários países, como Brasil e França”. A nomeação 
do novo primeiro-ministro, Mustapha Adib, também 
traz esperança quanto ao futuro político do Líbano, 
avalia Azzi. “Esperamos ter união e estabilidade para 
enfrentar a crise política, econômica e humanitária 
que se abateu sobre o Líbano. E isso passa também 
por reformas essenciais e necessárias, a fi m de dar 
mais confi ança ao povo e fazer com que ele perma-
neça em sua terra.”

DOAÇÕes
Razão Social: Câmara de Comércio Brasil-Líbano
CNPJ: 62370887/0001-67
Banco Bradesco
Agência: 0099
Conta Poupança: 302334-9

Missão brasileira leva 
solidariedade ao povo 
libanês em forma de apoio 
moral, insumos, ajuda 
fi nanceira e mão de obra 
especializada. Estamos 
todos na mesma luta! 
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A ASPECTO é especializada no comércio

e instalação de pisos vinílicos, laminados,                                 

emborrachados, carpetes e persianas, 

  com diversas soluções para ambientes 

 sociais e corporativos. 

Pronta entrega, Projetos exclusivos

Orçamento sem compromisso

Aspecto Pisos e Ambientes
www.aspectodecor.com.br

comercial@aspectodecor.com.br
+55 11 2386-7227;  2386-7226

A AZA é especializada em Contabilidade, 

Análises e Planejamento Empresarial. 

Certifi cadora Digital e-CNPJ e-CPF

Desde 2003, atendimento personalizado 

para cada cliente, acompanhando 

a gestão dos negócios 

com know-how e transparência 

Aza Contabilidade
www.azacontabilidade.com.br

contato@azacontabilidade.com.br
+55 11 5080-8797

AO REI DO ARMARINHO  é especializado 

em produtos de armarinho. São mais de 4 mil 

itens entre linhas para costura e confecção, 

crochê  e tricô, toalhas, artesanato e decoração

Atendemos revendedores, confecções, 

decoradores, artesãos e consumi dor fi nal

Ao Rei do Armarinho
www.aoreidoarmarinho.com.br

Loja 1. Rua Guararapes, 417
+55 11 5542-9128; 5044-1767

Loja 2. Av. Jabaquara, 2838
+55 11 2776-7678

Comemore festas de casamento, 

aniversário, bodas e outras celebrações 

nos salões do RACHAIA CLUBE.

Dispomos de infraestrutura completa 

para realização de eventos, incluindo 

indicações de fornecedores ligados 

à colônia para tornar esse momento 

perfeito e inesquecível

Rachaia Clube do Brasil
www.rachaiaclube.com.br 

contato@rachaiaclube.com.br 
+55 11 5579-3594; 5549-7904

Faça sua festa
no Rachaia 
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