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Casal
Miguel Aude
e Yvonne

P

ara a editoria do Bauru
Ilustrado, sempre é
um motivo de satisfação
poder contar a história das
famílias que participaram
ativamente de um trabalho
honesto, perseverante e de real
importância para o incessante
progresso da nossa Sem
Limites. E essa nossa alegria
ainda é maior, quando os
personagens dos fatos que
narramos nas páginas do BI,
são de pessoas intimamente
ligadas a uma amizade da qual
desfrutamos há anos, com
muito carinho e respeito.
Assim, nesta edição,
vamos divulgar a caminhada
de Miguel Aude, até a sua
chegada a Bauru, exatamente
há 67 anos.
Miguel nasceu no Distrito de
Soturna, em 7 de fevereiro de
1919, sendo o terceiro filho do
casal Saida Aude e Abdallah
Axcar, mais conhecido em
sua terra natal como Afid
Miguel. Os pais, pertencentes a
famílias tradicionais libanesas
Axcar e Aude, chegaram ao
Brasil em 1907 e aqui criaram
os 6 filhos, Nemer, Sumaia,
Miguel, Adib, Afida e Adibe.
O patriarca Abdallah Axcar
(Luis Miguel) estudou farmácia
no Líbano e começou a vender
produtos farmacêuticos, a
maioria importados, na grande
e próspera casa comercial
denominada Casa Boa Fé, no
distrito de Soturna. Miguel
foi o filho escolhido pela mãe
Saida, para dar continuidade ao
sobrenome Aude.

A POLÍTICA
Garra e força de vontade unida impulsionaram Miguel Aude ao cenário
político da região, onde eternizou seu
nome em sua terra natal como um dos
responsáveis pela emancipação do município de Arealva, em 1949, antes distrito de Soturna pertencente à Iacanga.
Começou sua carreira como vereador
em Iacanga, quando Arealva ainda era
conhecida como Distrito de Soturna e
posteriormente também exerceu a vereança em Arealva (primeira legislatura),
sendo um dos mentores da emancipação
política do Distrito de Soturna para o
Município de Arealva, quando foi designado na época, pelo juiz Augusto
Galvão Vaz Cerquinho, para secretariar
e redigir a Ata da Câmara Municipal
dos Vereadores de Arealva, bem como
a posse do primeiro Prefeito Municipal,
no dia 23 de março de 1949, na sala de
audiências do Fórum da Comarca de Pederneiras, cuja emancipação foi oficializada em 1º de abril de 1949.
Sempre lutou pelos direitos do povo,
pois na época o distrito de Soturna sofria com o descaso público, e sua luta
foi para melhorar a vida daquelas pessoas. Consta da história do município
que Afid Miguel Aude, quando secretário do Tesouro, houve uma reforma
tributária ampla, e todo dinheiro arrecadado em Soturna empregado no próprio
distrito. Com isso o então subprefeito
Oliveiro Leutiwiler realizou melhorias
significativas, como a construção de
pontes e do campo de aviação.
Miguel Aude era um ótimo orador e
seus discursos pareciam mais poesias
que discurso, com palavras ricas em sabedoria e ensinamentos, conhecimentos
esses passados de geração a geração na
família desse descendente de libaneses,
o que sempre sensibilizava a população
arealvense.

O COMÉRCIO
A cultura do comércio corria nas veias de Miguel Aude, e
foi com esse trabalho que o empresário sustentou sua família
por décadas e se tornou um dos pioneiros e mais respeitados
comerciantes de todos os tempos em Bauru.
No final da década de 40, veio com o irmão Adib Miguel
Axcar, a mãe Saida
Aude se juntar ao irmão
Nemer Miguel Axcar,
que havia instalado a
Casa Formosa na Rua
Floresta (Vila Formosa),
depois do falecimento
do pai Abdallah Axcar.
Nessa época adquiriram
a empresa comercial da
família Cahali, localizada
na Araújo Leite, esquina
com a Rua Marcondes
Salgado, o antigo Hotel
Dix, noticiado na época
pelos jornais de Bauru
e região como uma
das maiores transações
imobiliárias acontecidas
em nosso município.
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