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CASA FORMOSA

O CASAMENTO

A Casa Formosa uma das pioneiras do comércio bauruense, desenvolveu suas atividades na Rua
Araújo Leite nº 8-10, a região comercial da cidade
e tinha como proprietários Nemer Miguel Axcar,
Miguel Aude e Adib Miguel Axcar. Era uma grande loja com diversidade de produtos, como secos
e molhados, atendimento a sitiantes e pequenos
agricultores, igualmente vendia produtos de farmácia. Fornecia também desde agulhas de costura até
mantimentos, tais como milho, arroz, feijão, fubá,
tudo acondicionado em sacos e pesados na hora,
enfim uma empresa completa para os padrões da
época.
Em 1965, com a separação da sociedade, Adib
Miguel Axcar desenvolveu atividades em outro local, e Miguel Aude e o irmão Nemer Miguel Axcar
continuaram o próspero comércio até 1989, quando
Nemer veio a falecer.
Miguel Aude, participou na cidade de Bauru
como membro, diretor e conselheiro de diversas instituições beneficentes e do Esporte Clube Noroeste.
No cinqüentenário de emancipação de Arealva
(1999) cortou o bolo de aniversário em praça pública, junto com o prefeito e os vereadores. Nos 60
anos de emancipação da cidade de Arealva (2009),
carregou a bandeira do município na missa em
Ação de Graças realizada na Igreja Matriz de Santa
Catarina de Alexandria.
Miguel Aude foi homenageado nestas duas ocasiões pela municipalidade e Câmara de Vereadores
de Arealva, e sua presença foi um momento de alegria e de recordação sobre a história do Distrito de
Soturna. Os moradores de Arealva sempre aproveitavam a oportunidade para ouvir os fatos a respeito
da emancipação de Arealva contada com detalhes
por ele, já que foi um dos principais protagonistas.
Yvonne nasceu no distrito que hoje é a cidade de
Tarumã, em 26 de março de 1929. Filha do casal
Nally Said e Miguel Saliba Murad, aos 14 anos veio
com os pais e os irmãos Halim, Fuad, Saliba, Munif
e Fariz residir na cidade de Ipauçú, onde edificaram
um próspero e dinâmico comércio para a época, que
foi a Casa Santa Terezinha, a qual atendia desde os
pequenos sitiantes a grandes fazendeiros da região
sorocabana.

Em 7 de setembro de 1956, Miguel
Aude e Yvonne Saliba Murad se casaram na Igreja Matriz do Bom Jesus,
na cidade de Ipauçú, sob as bênçãos
do Cônego Nazareno, e, tiveram três
filhos; o advogado Gesner Abdala, a
psicóloga Gislaine Aude Fantini, e o
professor e historiador Gilson Miguel.
Duas netas, a administradora Carolina,
a advogada Fernanda Aude Fantini e o
neto Guilherme Miguel Rocha Aude e
o genro Waldomiro completam a família. Em 13 de junho de 2010, veio a
falecer aos 91 anos de idade, na cidade
de Bauru, Miguel Aude.
Em dezembro de 2010 foi encaminhado solicitação da Câmara de Vereadores de Arealva, e da família, ao deputado estadual Pedro Tobias, para que
apresentasse na Assembléia Legislativa de São Paulo o projeto de lei denominando o trevo da entrada da cidade
de Vereador Afid Miguel Aude.
Na foto da capa, a família reunida:
sentados da esquerda para direita,
Miguel, Yvonne, Ediluci, Gilson e, no
colo, Guilherme. Em pé, da esquerda para a direita; Gesner, Fernanda,
Gislaine, Waldomiro e Carolina.
Em 15 de dezembro de 2011, o Governador Geraldo Alckimin sancionou
a lei 14.637/2011 que dá o nome ao
trevo de entrada da cidade de Arealva
e do distrito de Jacuba no km 372 da
Rodovia Cesário José de Castilho, de
Vereador Afid Miguel Aude numa justa homenagem a este ilustre arealvense.
Uma das qualidades marcantes de
Miguel Aude era dizer “que o segredo da vida longa é a bondade no coração, pois se não pode fazer o bem
para as pessoas, não faça o mal. Ser
uma pessoa boa e ajudar o próximo é
essencial para a juventude do corpo e
da alma”.

Miguel e Yvonne
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