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este trabalho, pretendemos reconstituir a participação, na 
história da indústria têxtil do Ceará, de empresas pertencentes a mem-
bros da “Família Leite Barbosa”.

Essa reconstituição, que cobrirá um período de 115 anos, tem 
início, em 1900, quando a firma “M. L. Barbosa & Cia.”, adquire a 
“Fábrica Santa Teresa”, localizada em Aracati e pertencente, então, à 
“Cia. Popular Aracatyense”. O resultado da nossa pretensão é o que ora 
apresentamos.

1  A Companhia Popular Aracatyense

Figura 1 - Coronel Antonio Roiz da 
Silva Figueiredo, sócio da firma J. Klein, 

Figueiredo & Cia. (Aracaty).
Fonte: Álbum Terra Cearense (1925).
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Em 1893, Fortaleza já contava com duas fábricas de tecidos (a da 
Pompeu & Irmãos e a da Hollanda & Gurjão) e Sobral tinha uma em 
construção (a da Ernesto & Ribeiro) (VIANA, 1988).

Com isso, Aracati, que já fora o núcleo urbano mais importante 
do Ceará, cada vez mais, distanciava-se em dinamismo econômico da 
capital e daquela cidade-polo da Região Oeste do Estado (IBIDEM). 

Tomado pela euforia que caracterizou o Encilhamento e moti-
vado pelas facilidades que a legislação mais liberal relativa às socie-
dades anônimas, em vigor desde 1890, propiciava àqueles que dese-
jassem constituir uma firma sob aquela forma jurídica¹, um grupo de 
aracatienses, sob a liderança do comerciante Antônio Rodrigues da 
Silva Figueiredo, do médico Antônio Gurgel da Costa Nogueira, do 
farmacêutico João Adolpho Gurgel do Amaral e do bacharel (em 
Direito) Antônio Saboya de Sá Leitão², resolveu tentar reverter aquela 
desvantagem, com a incorporação de uma companhia, que teria, por 
fim, a instalação de uma fábrica de fiação naquela cidade (IBIDEM). 

Pelos seus estatutos, aprovados em 21/05/1893, a “Companhia 
Popular Aracatyense”, que contava, naquela data, com 122 sócios (entre 
pessoas físicas e jurídicas), seria uma sociedade anônima com um ca-
pital social de 100 contos de réis, divido em 2.000 ações, e teria, por 
objetivo, a produção de fios de algodão (IBIDEM).

Pela “Lista nominativa dos acionistas da Cia. Popular Aracatyense, 
que pagaram 10% das ações que subescreveram, à razão de 50$000 
cada uma”, que data também de 21/05/1893, os três maiores detentores 
delas eram: a firma “Costa Lima & Irmão”³, com 150 (tendo pago 
750$000); Antônio Rodrigues da Silva Figueiredo, com 100 (tendo 
pago 500$000); e Joaquim Monteiro da Silva, também com 100 (tendo 
pago 500$000) (Prontuários Históricos da Junta Comercial do Estado 
do Ceará - JUCEC).

A sua diretoria ficou composta por Antônio Rodrigues da Silva 
Figueiredo, como presidente, João Adolpho Gurgel do Amaral, como se-
cretário, e Antônio Gurgel da Costa Nogueira, como tesoureiro (IBIDEM).

Em 1895, ao ser inaugurada, a “Fábrica Santa Teresa”, no en-
tanto, já se tornara também uma tecelagem.

Segundo o “Almanaque do Ceará”, de 1900, a “Cia. Popular 
Aracatyense” contabilizava, em 1899, um capital social de 260 contos 
de réis e sua fábrica “Santa Teresa” operava 25 teares, que produziam 
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1.250 peças mensais de algodõezinhos, no valor de 9:500$000, e em-
pregava 108 pessoas (22 homens, 56 mulheres e 30 crianças).

Em 1900, no contexto da crítica conjuntura vivida pela economia 
brasileira, decorrente da política econômica implementada pelo 
Governo Campos Sales, e que foi agravada, ainda mais, no Ceará, pela 
ocorrência da seca de 1900 –01, a “Cia. Popular Aracatyense” se depara 
com imensas dificuldades financeiras e decide vender a “Fábrica Santa 
Teresa” à firma “M. L. Barbosa & Cia”. Com isso, aquela companhia se 
extingue4 (VIANA, 1988).

2  A. M. L. Barbosa & Cia.

Figuras: 2 - Major Miguel, 3 - Dr. José, 4 - Monsenhor Francisco.
Arquivo: Antero Filho

A firma “M. L. Barbosa & Cia”, que adquiriu a “Fábrica Santa 
Teresa” em 1900, foi constituída, naquele ano, como uma sociedade em 
comandita simples, que tinha, como sócios solidários, o comerciante 
Miguel Leite Barbosa e o médico José Leite Barbosa, e, como sócio 
comanditário, o Monsenhor Francisco Leite Barbosa5 (VIANA, 1988).

Segundo o “Almanaque do Ceará”, de 1902, a “M. L. Barbosa & 
Cia.” contabilizava, em 1901, um capital social de 300 contos de réis e 
sua fábrica “Santa Teresa” dispunha de 51 teares, 1706 fusos, força de 
100 c.v. e empregava 110 pessoas6. 

2 3 4
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Em 1907, de acordo com o censo realizado pelo “Centro Industrial 
do Brasil”, a “M. L. Barbosa & Cia.” totalizava um capital social de 600 
contos de réis e a “Fábrica Santa Teresa” fabricou 1.400.000 m de te-
cidos, fazendo uso de 150c.v. e empregando 310 pessoas7.

3  A. M. L. Barbosa

Figura 5.
Fonte: Album Terra Cearense (1925).

A firma “M. L. Barbosa & Cia.” se transforma, em 1916, na firma 
individual “M. L. Barbosa”, pertencente a Miguel Leite Barbosa 
(Jucec). Conforme Pearse (1923), a “M. L. Barbosa” contabilizava , em 
1919, um capital de 900 contos de réis e a “Fábrica Santa Teresa” dis-
punha de 200 teares, 7.000 fusos, de uma força de 450 c.v. e empregava 
400 pessoas.

Em propaganda no “Almanaque do Ceará”, de 1920, a firma 
“Leite Barbosa & Cia.”, localizada em Fortaleza, pertencente a 
Maximiano Leite Barbosa e Maximiano Leite Barbosa Filho, noticia 
que dispõe de “grande e permanente depósito de algodõezinhos” da 
“Fábrica Santa Tereza”. No ano de 1924, em decorrência de intenso 
inverno, a “Fábrica Santa Teresa” ficou submersa nas águas do Rio 
Jaguaribe (VIANA, 1988).

Segundo o “Álbum Terra Cearense”, publicado em 1925, a 
“Fábrica Santa Teresa”, ocupa, naquele ano, uma área de 12.196 m², 
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emprega 433 pessoas (145 homens e 288 mulheres), quase todas brasi-
leiras, produz uma média diária de 8.000m de algodõezinhos (no valor 
médio de 12 contos de réis) e 300kg de fios de algodão em novelo (no 
valor médio de 2:400$000), fazendo uso de 200 teares e 7.200 fusos.

Ali também é noticiado que aquele estabelecimento industrial é 
“acionado por dois grandes motores, movidos um a gás e o outro a 
vapor”, e que “o valor estimado do seu prédio e maquinaria (sem incluir 
o estoque de matérias-primas e materiais) orça em 2.000 contos de réis”.

4  A. M. L. Barbosa & Cia. Ltda

 

Figura 6 - Francisco Saboya Bar-
bosa. Fonte: Aragão (2002).

  
Em 14/03/1928, Miguel Leite Barbosa admite, como sócio, 

Francisco Saboya Barbosa8, e a razão social da firma proprietária da 
“Fábrica Santa Teresa” se transforma em “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.”. 
Nessa data, o seu capital é de 750 contos de réis, assim dividido entre 
os sócios: Miguel Leite Barbosa – 600 contos de réis; e Francisco 
Saboya Barbosa – 150 contos de réis (Jucec). 

Conforme o “Álbum de Fortaleza”, publicado em 1931, a 
“Fábrica Santa Teresa” produziu, em 1929, 1.657. 483 m de tecidos e 
56.056 kg de fios, no que consumiu 281.700 kg de algodão, fazendo uso 
de 200 teares e 7.200 fusos e empregando 351 pessoas.
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Com o falecimento de Miguel Leite Barbosa, em 1932, o capital 
da “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.” ficou dividido, em 04/09 daquele ano, 
dessa forma: Maria de Jesus Leite Barbosa (sua viúva) – 300 contos de 
réis; Maria Barbosa Carneiro, Tarcília Barbosa Hargreaves, Izaura Leite 
Figueiredo, Esther Leite Barbosa e Alice Leite Barbosa (suas filhas) - 
cada uma com uma quota de 50 contos de réis; e Francisco Saboya 
Barbosa – 150 contos. O seu capital total contabilizava, ainda, 750 
contos de réis (Jucec).

Segundo o “Almanaque do Ceará”, de 1935, a “Fábrica Santa 
Teresa” produziu, em 1934, 1.800.000 m de tecidos e 60.000 kg de fios, 
no que utilizou 200 teares, 7.200 fusos, 350 pessoas e no que consumiu 
280.000 kg de algodão.

Em matéria publicada na revista “A Economista”, de 1936, a 
firma “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.” noticia que seu capital social é de 
750 contos de réis, totalmente integralizado, e que, segundo o balanço 
contábil de 1935, possui em bens imóveis, incluindo o prédio onde fun-
ciona, 524 contos de réis e mais 300 contos em materiais em reserva no 
seu almoxarifado.

Figura 7 - Aspecto interno da sala de pano da fábrica Santa Tereza.  
Fonte: A Economista (1936).
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Ali também é informado que em sua fábrica “Santa Teresa”, traba-
lham, em 1936, cerca de 320 pessoas (entre homens e mulheres), distri-
buídas nas suas diversas secções: escritório, sala de pano, tecelagem, 
fiação, massaroqueiras, cardas, batedores, engomadores, fabricação de 
sacos para cereais, oficinas mecânicas, armazéns, motor e almoxarifado.

O seu operariado, conforme a supracitada matéria, está todo sindi-
calizado e dispõe de escolas para seus filhos e de médico para tratamento 
de toda a família, além de casas em uma vila operária e de uma banda de 
música. Está ele, também, todo segurado, contra acidentes e doenças con-
traídas no trabalho, na “Sociedade Cooperativa de Seguros de Operários 
em Fábricas de Tecidos”, com sede na cidade do Rio de Janeiro.

O principal produto elaborado pela “Fábrica Santa Teresa”, como 
consta ali também, é o tecido de algodão cru (doméstico), destinado 
especialmente à sacaria de cereais e sal, que tem ampla demanda pelos 
exportadores de farinha de mandioca do Rio Grande do Norte, Pará, 
Ceará e Piauí. Porém, aquele estabelecimento industrial também produz 
fios, para confecção de redes, e tecidos tintos (mesclas, brins e panos 
grossos), cujas marcas “1, 2, 3, e 4”, “Estrelas”, “Universos”, 

Figura 8 - Aspecto parcial da seção de tecelagem da fábrica Santa Tereza.  
Fonte: A Economista (1936).
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“Eletricistas”, “AA” e “Valete” têm grande aceitação nos mercados de 
Fortaleza, Mossoró, Natal e Parnaíba, atingindo a média mensal de 
vendas, de todos os seus produtos, quase 200 contos de réis.

Ainda, por fim, consta na matéria da revista “A Economista”, de 
1936, que a “Fábrica Santa Teresa” dispõe, naquele ano, de 204 teares, 
7.200 fusos e força matriz de 300 c.v. e que o valor de todo o seu ma-
quinismo está estimado em 2.000 contos de réis, bem como que o al-
godão que consome é adquirido nos municípios de União (atual 
Jaguaruana), Russas, Limoeiro do Norte, Alto Santo e Jaguaribe.

Em 11/02/1937, Mário Leite Barbosa Figueiredo9, filho de Izaura 
Leite Figueiredo e do Major Bruno Porto da Silva Figueiredo, é admi-
tido, na “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.”, em substituição a Maria de Jesus 
Leite Barbosa, sua avó. Em decorrência disso e de uma elevação de 
capital, para 1.000 contos de réis, ocorrido naquela data, assim ficou 
distribuído o seu capital total: Francisco Saboya Barbosa – 200 contos 
de réis; Maria Barbosa Carneiro, Tarcília Barbosa Hargreaves, Esther e 
Alice Leite Barbosa – cada uma com uma quota de 150 contos de réis; 
e Mário Leite Barbosa Figueiredo – 50 contos de réis. A partir da refe-
rida data, a gerência da “Fábrica Santa Teresa” passou a ser exercida, 
simultaneamente, por Francisco Saboya Barbosa e Mário Leite Barbosa 
Figueiredo (Jucec).

Em 25/07/1940, os descendentes de Miguel Leite Barbosa se re-
tiram da sociedade da “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.”. As quotas de 
Izaura Leite Figueiredo, Mário Leite Barbosa Figueiredo e Esther Leite 
Barbosa são cedidas a Francisco Saboya Barbosa. Já as quotas de 
Tarcília Barbosa Hargreaves e Alice Leite Barbosa passam a pertencer 
a Antônio Carlos Viriato de Saboya Filho10(Jucec).

Segundo Albuquerque (1954), em outubro de 1940, a firma “M. 
L. Barbosa & Cia. Ltda.” requereu concordata, que foi retirada, em 
08/05/1941, quando Antônio Carlos Viriato de Saboya Filho vende sua 
quota (no valor de 600 contos de réis) a Maximano Leite Barbosa Filho11, 
que a livrou dos credores e liquidou todos os seus compromissos.

5  O Cotonifício Santa Teresa S. A.

Em 20/06/1941, a firma “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.” se trans-
forma em uma sociedade anônima, denominada de “Cotonifício Santa 
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Teresa”, que terá um capital social de 2.000 contos de réis, dividido em 
2.000 ações nominais no valor de um conto de réis, cada uma, e imedia-
tamente integralizada (Jucec).

A diretoria dessa nova firma ficou assim composta: Maximiano 
Leite Barbosa Filho – presidente; João Gabriel Perboyre Quinderé – se-
cretário; Francisco Saboya Barbosa – diretor - industrial; e Newton 
Camocim Leite Barbosa – diretor – auxiliar12. É oportuno ressaltar que 
Audízio Pinheiro já era também acionista dela (IBIDEM).

Em 1941, ainda, o “Cotonifício Santa Tereza” adquire um terreno 
no Montese, em Fortaleza, no qual pretende construir a futura “Fábrica 
Santa Cecília” (VIANA, 1988).

O “Cotonifício Santa Tereza”, em 26/10/1944, passa a contabi-
lizar um capital social de Cr$ 5.000.000,00, dividido em cinco mil ações 
nominativas ordinárias, no valor de um mil cruzeiros cada uma (Jucec).

6  O Cotonifício Leite Barbosa S. A.

Em 26/07/1945, o “Cotonifício Santa Tereza S.A.” muda a razão 
social para “Cotonifício Leite Barbosa S.A”, permanecendo, naquela 

Figura 9 - Maximiano Filho.
Fonte: Album de Fortaleza (1931).
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data, essa nova firma, com o capital social de cinco milhões de cru-
zeiros (Jucec).

A diretoria, dessa nova firma, será composta por: Maximiano 
Leite Barbosa Filho (presidente); Francisco Floriano Delgado 
Perdigão (diretor-secretário); Francisco Saboya Barbosa (diretor-co-
mercial); e Newton Camocim Leite Barbosa (diretor-industrial) 
(ALBUQUERQUE, 1954).

É oportuno lembrar que, Francisco Floriano Delgado Perdigão13 
se tornou sócio dessa empresa têxtil, ao adquirir as ações de João 
Gabriel Perboyre Quinderé14. Ao comprar as ações de F.F. Delgado 
Perdigão, Audízio Pinheiro o substituiu no cargo de diretor-secretário 
dela (IBIDEM).

Ainda em 1945, é inaugurada a “Fábrica Santa Cecília”, fiação e 
tecelagem, na qual passam a ser produzidos brins, mesclas, riscados e 
algodõezinhos. Essa fábrica, que se tornará, à época, a maior do gênero 
no Estado do Ceará, será dirigida por Newton Camocim Leite Barbosa, 
que contará com o apoio técnico do suíço Charles Müller (IBIDEM).

Com o falecimento de Maximiano Leite Barbosa Filho, em 
20/04/1947, Audízio Pinheiro15 assume a presidência do “Cotonifício 
Leite Barbosa” (“O Povo”, de 21/04/1947).

De acordo com o “Anuário do Ceará”, de 1956, a “Fábrica Santa 
Teresa” produziu, em 1955, 1.424.446 m de tecidos e 397.895 kg de 
fios, no que consumiu 225.555kg de algodão em pluma. Já a “Fábrica 
Santa Cecília” produziu, em 1955, 10.920.946 m de tecidos e 20.944 
redes de dormir, no que consumiu 1.375.605 kg de algodão em pluma.

O “Cotonifício Leite Barbosa” passa, em 25/09/1956, por uma 
elevação do seu capital social de 30 milhões de cruzeiros para 60 mi-
lhões de cruzeiros (Jucec).

Em 1957, segundo o “Almanaque do Ceará”, daquele ano, a 
“Fábrica Santa Teresa” produziu 1.628.778 m de tecidos e 413.908 kg 
de fios. Por seu turno, a “Fábrica Santa Cecília” produziu 10.512.486 m 
de tecidos e 51.010 kg de fios.

De acordo com o “Diagnóstico Sócio - Econômico do Estado do 
Ceará”, publicado em 1964, a “Fábrica Santa Teresa” produziu: 
1.118.004 m de tecidos e 378.480 de fios em 1957; 1.384.264 m de te-
cidos e 428.995 kg de fios em 1958; e 996.606 m de tecidos e                          
299.161 kg de fios em 1959.
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Se a década de 1940 representa o período de maior prosperidade 
vivido pela indústria têxtil do Ceará durante toda a sua história, até 
então, quando esse setor industrial chega, até mesmo, a exportar parte 
de sua produção para países da América Latina e África, a década de 
1950 se mostrará como a fase mais crítica enfrentada por ela até então 
(VIANA, 1988).

Além dos problemas trazidos pelo processo de integração de 
mercado em âmbito nacional, os anos de 1950 trarão, para a indústria 
têxtil cearense, sérios problemas na esfera de sua oferta (escassez de 
matérias-primas, devido às secas, e de energia elétrica, bem como res-
trição de crédito bancário) e na esfera de sua demanda (redução de 
poder aquisitivo das camadas mais pobres da população, decorrente, 
sobretudo, do processo inflacionário que se intensifica a partir do go-
verno de Juscelino Kubitschek) (IBIDEM).

No final da década de 1950, a delicada situação da indústria têxtil 
do Ceará agravar-se-ia, ainda mais, como resultado da restrição de fi-
nanciamentos por parte das instituições bancárias, o que resultou, em 
1959, no pedido de concordata do “Cotonifício Leite Barbosa” e da 
“Cia. Têxtil José Pinto do Carmo” e a suspensão apenas da produção de 
tecidos nas firmas “Gomes & Cia.” e “A. D. Siqueira” (IBIDEM).

As empresas que haviam suspendido suas produções de tecidos 
voltam a produzi-los no começo dos anos 1960, porém, por pouco 
tempo. A crítica conjuntura econômica brasileira, de 1962 a 1964, que 
é marcada por uma aceleração inusitada da curva inflacionária, no en-
tanto, vem dar o último e fatal golpe nelas, que, assim, suspendem no-
vamente suas produções de tecidos ou saem, definitivamente, de ativi-
dade (IBIDEM).

Depois de 1964, somente três firmas permanecerão produzindo 
tecidos no Ceará: a “Cia. de Fiação e Tecidos Ernesto Deocleciano” 
(em Sobral), o “Cotonifício Leite Barbosa” e a “Thomaz Pompeu de 
Sousa Brasil” (ambas com sede em Fortaleza) (VIANA, 1988).

Em 17/03/1965, o “Cotonifício Leite Barbosa” contabilizava um 
capital social de Cr$ 6.400.000.000,00 (Jucec).

De acordo com o “Catálogo Propagandístico da UNITÊXTIL”, 
publicado em 1984, antes de 1967, com a implantação do “Programa 
de Modernização da Indústria Têxtil do Nordeste”, pela “Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste” (SUDENE), o 
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“Cotonifício Leite Barbosa” se habilitou a modernizar o equipamento 
da “Fábrica Santa Cecília”.

Em 1967, o “Cotonifício Leite Barbosa” apresenta novo projeto 
à Sudene, para, via incentivos fiscais, modernizar a “Fábrica Santa 
Teresa”, bem como inaugura a “Fábrica Santa Inês” (IBIDEM).

No ano seguinte, em 1968, essa firma passa a contar com mais 
uma unidade, trata-se da fábrica de algodão hidrófilo “Santa Rita”, 
assim como vem a apresentar, à Sudene, um projeto de constituição de 
uma nova firma, que se denominará de “Indústria Politêxtil S.A.” e que 
terá, por objetivo, transformar a “Fábrica Santa Inês” em uma unidade 
fabril têxtil plenamente integrada, onde possam ser produzidos tecidos 
mais finos, como popelines e tricolines (IBIDEM).

Os recursos financeiros, para a modernização da “Fábrica Santa 
Inês”, atingiram Cr$ 44.500.000,00 (Cr$ 27.750.000,00 oriundos da 
Sudene; Cr$ 9.250.000,00 de capital próprio; e Cr$ 7.500.000,00 pro-
venientes do “Banco do Nordeste”) (ARAGÃO, 2002).

Em 1969, o grupo têxtil de Audízio Pinheiro passa a contar com 
a “Fábrica Santa Lúcia”, fiação e tecelagem, localizada em Fortaleza, 
pertencente à “Cia. Têxtil Santa Lúcia” (IBIDEM).

7  A União Industrial Têxtil S. A. (UNITÊXTIL)
 

   
   

Figura 10 - Audízio Pinheiro. 
Fonte: Albuquerque (1954).
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A partir de 1973, as tecelagens cearenses passam a ter nos mer-
cados externos ao Estado a sua maior demanda. Nessa conjuntura eco-
nômica extremamente favorável às exportações, é constituída a “União 
Industrial Têxtil S.A.” (UNITÊXTIL), resultante da fusão e da incorpo-
ração do “Cotonifício Leite Barbosa”, da “Indústria Politêxtil” e da 
“Cia. Têxtil Santa Lúcia” (VIANA, 1988).

A “Unitêxtil”, que tinha um capital social integralizado de                   
Cr$ 145.000.000,00, passou a ter uma diretoria composta por: Audízio 
Pinheiro (diretor-presidente); Carlos Leite Barbosa Pinheiro (diretor-
-superintendente); Odemir Antônio da Silva (diretor-comercial); Byron 
Queiroz (diretor-financeiro); Camillo Carnielle (diretor-industrial); e 
José Adolfo Sabóia Barbosa (diretor de produção) (ARAGÃO, 2002).

Essa nova firma passou a dispor de 1.820 teares, que funcio-
navam 24 horas, a empregar 2.800 pessoas e a produzir “30 milhões de 
tecidos que lhe permitiam atingir, um faturamento mensal, de Cr$ 12 
milhões de cruzeiros, dos quais cerca de 30% eram provenientes de 
exportações para a Alemanha, Holanda, França e Japão” (IBIDEM).

Como o falecimento de Audízio Pinheiro, em 1973, a presidência 
da “Unitêxtil” passou a ser exercido, de início, por Ilnah Leite Barbosa 
Pinheiro, sua esposa, e, posteriormente, por Carlos Leite Barbosa 
Pinheiro16, seu filho, que ocupou essa posição até a sua morte em 
29/08/1993 (ANUÁRIO DO CEARÁ de 1976; ARAGÃO, 2002).

Na primeira metade da década de 1980, a “Unitêxtil” viveu mo-
mentos de grande prosperidade, com expressivo aumento de partici-
pação no mercado nacional e com a ampliação de suas exportações de 
tecidos para os Estados Unidos e para países da Europa Ocidental e do 
Leste Europeu. É oportuno relembrar que esse contexto favorável às 
suas exportações para o exterior, durante o Governo Figueiredo, foi 
uma decorrência da política de promoção de exportações, adotada por 
ele, que contou com a maxidesvalorização do cruzeiro, em 1983, e 
que tinha, por objetivo, a obtenção de divisas para o pagamento da 
dívida externa brasileira, bem como da recuperação da economia 
americana em meados daquela década (ARAGÃO, 2002; GIAMBIAGI 
ET ALII, 2011).

O segundo lustro da década de 1980 é marcado pela implemen-
tação dos planos de estabilização, que conduziram a economia brasi-
leira a viver um período extremamente crítico. Com a adoção do Plano 
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Cruzado, em 1986, as exportações tiveram um fraco desempenho, dimi-
nuindo 11% em relação a 1985. Como consequência do Plano Bresser, 
de 1987, ocorreu uma perda de poder aquisitivo dos salários e uma 
elevação dos juros reais, em relação a 1986, que desestimularam as 
vendas do comércio e da indústria. A elevação, ainda mais, dos juros, no 
contexto de vigência do Plano Verão, que foi implementado em 1989, 
agravou a situação de crise e contribuiu para um grande aumento da 
inflação, que ultrapassou 80%, ao mês, no começo de 1990 (GIAMBIAGI 
ET ALII, 2011).

Nesse quadro econômico crítico, a “Unitêxtil”, que se encontrava 
em processo de expansão, com grandes investimentos recém realizados 
e outros, ainda em implementação, o que significava alto grau de endi-
vidamento, vê-se diante de sérias dificuldades que a levam a pedir uma 
concordata em 1990 (ARAGÃO, 2002).

Em decorrência disso, são desativadas as fábricas “Santa Lúcia” 
(1990), “Santa Teresa” (1991), “Santa Cecília” (1992) e a fábrica de 
algodão hidrófilo “Santa Rita” (1991), bem como são demitidos 90% de 
seus empregados, voltando aquela firma a atuar apenas nos segmentos 
de fiação e tecelagem, e não mais no de acabamento, na “Fábrica Santa 
Inês” (Jucec; ARAGÃO, 2002).

Em 23/01/2014, a “Unitêxtil” contabiliza um capital social, total-
mente integralizado, de R$ 8.528,682,45 e está sob a direção de Fábio 
Diniz Pinheiro, filho de Carlos Leite Barbosa Pinheiro, e de Eliana 
Maria Diniz Pinheiro, sua mãe (Jucec).

Figura 11
Fonte: Aragão (2002).
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Sua fábrica (a antiga “Fábrica Santa Inês”), situada na Av. 
Audízio Pinheiro, no Bairro Dom Lustosa, em Fortaleza, possui, se-
gundo o “site” da “Unitêxtil”, uma área de 35.000 m2 e produz 1,8 mi-
lhões de m de tecidos crus de algodão, além de tecidos mistos (poli-
éster), tecidos industriais, tecidos para vestuário e artigos da linha de 
cama e mesa.

NOTAS

1 Nesse referido contexto econômico, diversas firmas foram constituídas, sob a forma 
de sociedades anônimas, no Ceará. Para uma visão, com um aprofundamento maior 
dele, recomendamos ver Viana (1988).

2 Antônio Rodrigues da Silva Figueiredo seria, no futuro, sócio da firma “J. Klein, 
Figueiredo & Cia.”, com sede em Aracati. Depois da morte de Jacques Klein, em 
1918, e de acordo com o contrato registrado, em 12/02/1919, na Junta Comercial do 
Estado do Ceará, ela manteve a mesma razão social, atuava no ramo de exportações, 
importações e comissões e tinha um capital de 800 contos de réis, assim dividido: 
Alberto Jacques Klein (sócio solidário) – 100 contos de réis; Bruno Porto da Silva 
Figueiredo (sócio solidário) – 100 contos; Antônio Porto da Silva Figueiredo (sócio 
solidário) – 100 contos; Caetana Porto Klein (sócia comanditária) - 250 contos; e 
Antônio Rodrigues da Silva Figueiredo (sócio comanditário) – 250 contos.

 Segundo o “Álbum Terra Cearense”, de 1925, essa firma atuava, naquele ano, como 
casa bancária, agência de vapores, companhia de seguros e com representação co-
mercial. Além de exportar, para as praças da Europa e Sul do Brasil, cera de carnaúba, 
algodão, couros de boi, peles, chapéus, esteiras e vassouras, possuía um depósito de 
estivas e molhados, aguardente, sal, gás (querosene) e gasolina.

 É oportuno lembrar que Antônio Rodrigues da Silva Figueiredo era irmão do 
Monsenhor Bruno da Silva Figueiredo e pai do Major Bruno Porto da Silva Figueiredo.

 Antônio Gurgel da Costa Nogueira era filho de José Carlos da Costa Nogueira e 
Luiza Gurgel da Costa Nogueira. Formou-se em Medicina no Rio de Janeiro e, na 
data de constituição da “Popular Aracatyense”, possuía 50 ações, no valor de 250 mil 
réis (STUDART, 1913; VIANA, 1988).

 João Adolpho Gurgel do Amaral lutou na Guerra do Paraguai e foi político de grande 
prestígio em Aracati. Na data de constituição da “Popular Aracatyense”, possuía 50 
ações, no valor de 250 mil réis (COSTA LIMA, 1979; VIANA, 1988).

 Antônio Saboya de Sá Leitão, nascido, em 21/09/1842, em Aracati, era filho de José 
de Sá Leitão e Maria de Saboya Sá Leitão (STUDART, 1913). Bacharelou-se em 
Ciências Jurídicas, em 1866, em Recife e, em 08/12/1879, fundou a “Primeira 
Conferência da Sociedade de S. Vicente de Paulo” no Ceará. Em 03/01/1904, recebeu 
ordens sacras no Seminário de Pernambuco (IBIDEM).

 Na data de constituição da “Popular Aracatyense”, possuía 10 ações, no valor de 50 
mil réis (VIANA, 1988).

3 Constituída, em 15/04/1875, em Aracati, pelos irmãos Alexandrino e Pompeu Ferreira 
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da Costa Lima, essa firma mudaria de razão social, em 1909, quando Myrtil Meyer é 
admitido, como sócio, em substituição ao Cel. Alexandrino, que falecera naquele 
ano. A partir daí, passa a se denominar de “Costa Lima & Myrtil” e, segundo con trato 
registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 31/10/1924, dedica-se ao co-
mércio de importação e exportação, contabiliza um capital de 1.000 contos de réis, 
assim dividido: Alexandre Mattos da Costa Lima (sócio solidário) – 400 contos; 
Myrtil Meyer (sócio solidário) – 400 contos; e Pompeu Ferreira da Costa Lima (sócio 
comanditário) – 200 contos.

 Conforme matéria publicada na revista “A Economista”, de 1936, a “Costa Lima & 
Myrtil” atuava como banqueiros das companhias “Nacional de Seguros”, “Sul 
América”, “A Equitativa” e “Aliança da Bahia”, bem como agentes e corresponden-
tes da “Cia. de Navegação Lloyd Nacional”, “Cia. de Comércio e Navegação”, 
“Banco do Brasil”,”Bankof London” e “Banco Frota Gentil S.A”. Além de possuir 
usinas de beneficiar algodão em várias cidades do Vale do Jaguaribe, era proprietária 
de um prensa hidráulica, de alta pressão, e de uma fábrica de estopa, em Fortaleza, 
em 1935.

4 Nesse contexto crítico, a “Fábrica Ceará Industrial”, inaugurada em 1888 e pertencen-
te à “Hollanda & Gurjão”, foi adjudicada ao “Banco do Ceará S.A”, em 1901, que a 
vendeu, posteriormente, à firma “Alfredo Ferreira Irmãos” (VIANA, 1988).

5 Miguel Leite Barbosa, nascido em 1855, era filho de Miguel Augusto Ferreira Leite e 
Teresa Maria de Jesus. De seu pai, sabe-se que iniciou a vida como carpinteiro em 
Aracati e que, após se transferir para Fortaleza, foi nomeado, em 1881, porteiro da 
“Câmara Municipal” (GUIMARÃES, 1951). Ainda, segundo o supracitado autor, 
Miguel Augusto, junto com o cirurgião dentista maranhense, Aderson Ferro, foi fun-
dador, em 1890, do “Partido Operário”, do qual se tornou 2º vice-presidente, bem 
como foi o “2º operário” a ter assento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
quando foi eleito senador à assembleia constituinte estadual.

 Entre os oito filhos, de três casamentos que contraiu Miguel Augusto, estão, além de 
Miguel, Francisco Leite Barbosa, que foi proprietário da loja “Maracanã”, em 
Fortaleza, Teresa Leite de Moura, que se casou com José Gomes de Moura, que foi 
sócio da firma “Leite Barbosa & Cia.”, o médico militar Henrique Leite Barbosa, pai 
de Nestor Barbosa Leite, que se casou com Anita da Frota Gentil, e Maximiano Leite 
Barbosa, sócio majoritário da “Leite Barbosa & Cia.”, que nasceu em 1863 e se casou 
com Maria de Moura Barbosa (CAVALCANTE, 2014).

 Miguel Leite Barbosa, que faleceu em 1932, foi o primeiro presidente da “Associação 
Comercial de Aracati”, quando essa instituição foi criada em 15/02/1923 (“A 
ECONOMISTA”, 1936).

 Era sobrinho de Francisco e José Leite Barbosa, que eram irmãos de seu pai 
(CAVALCANTE, 2014).

 O Dr. José Leite Barbosa, nascido a 14/09/1863, era filho de José Baptista Leite e 
Maria Angélica Barbosa Leite (STUDART, 1913).

 Doutorou-se em Medicina, no Rio de Janeiro, em 1886, e faleceu, em 27/02/1917, em 
consequência de um naufrágio, no Rio Jaguaribe, no qual perderam a vida 11 pessoas 
(VIANA, 1988).

 O Monsenhor Francisco Leite Barbosa, nascido, em 13/12/1847, no Aracati, foi para 
Belém (Pará) em 1865. Ali, ordenou-se padre em 1876 (STUDART, 1913).
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 Naquele ano, foi nomeado, em 10/03, professor do Seminário do Pará, cargo que 
ocupou até 1878.

 Em 07/09/1878, foi nomeado vigário de Lábrea (Amazonas), onde também acumu-
lou razoável fortuna (STUDART, 1913; ARAGÃO, 1989).

 Tornou-se cônego honorário da Catedral do Pará, em 23/04/1892, e cônego assistente 
ao sólio episcopal do Amazonas em 24/12/1895 (STUDART, 1913).

 Em 1896, foi nomeado monsenhor pelo Papa Leão XIII, e, em 1911, volta ao Ceará, 
onde falece, em Fortaleza, em 28/01/1921(STUDART, 1913; MARTINS 
FILHO&GIRÃO, 1939).

 Segundo Studart (1913), Francisco Leite Barbosa e Geminiano Maia (o Barão de 
Camocim) eram bisnetos de Jose Bonifácio de Salazar.

6 Segundo a descrição das máquinas e equipamentos existentes, nas fábricas de fiação e 
tecelagem cearenses, em 1901, constante no “Almanaque do Ceará”, de 1902, a 
“Fábrica Santa Teresa” dispunha:

 Maquinismo - um motor a vapor “Compoud” de 100 c.v. nominais, uma caldeira 
multitubular, um injetor, um aquecedor para alimentar a caldeira, uma bomba e um 
tanque de ferro;

 Fiação - um abridor, um batedor, cinco cardas chatas, dois passadores com 18 entre-
gas, uma massaroqueira grossa com 52 fusos, uma massaroqueira fina com 140 fusos, 
uma massaroqueira intermediária com 125 fusos, duas fiandeiras de urdimento com 
576 fusos, duas fiandeiras de trama com 632 fusos, uma máquina para encapar cilin-
dros, uma máquina para montar cardas, etc.

 Tecelagem – uma carriteleira de 18 fusos, uma máquina de fazer cordão tubular, uma 
engomadeira, 40 teares para algodãozinho, 10 teares para pano grosso, duas liceiras, 
uma dobradeira de fazenda, um tear para rede de “72”, uma noveleira e outras.

 Oficina – um torno mecânico, um furador, uma forja, tarrachas, um torno paralelo, 
uma safra, dois macacos, uma máquina manual de furar, uma serra para ferro e outras.

 Pelo “Almanaque do Ceará”, de 1903, essa fábrica ampliou, em 1902, sua capacidade 
produtiva para 72 teares e 2.946 fusos, assim distribuídos: duas massaroqueiras gros-
sas (104 fusos), duas massaroqueiras finas (208 fusos), uma massaroqueira interme-
diaria (126 fusos), cinco fiandeiras de urdimento (1.444 fusos), duas fiandeiras de 
trama (632 fusos) e duas carriteleiras (360 fusos).

 É oportuno ressaltar que, até 1910, o “Almanaque do Ceará” apresenta, para esse 
estabelecimento industrial, os mesmos números da publicação de 1903.

7 Tanto nos “Almanaques do Ceará” supracitados quanto no referido “Censo Industrial 
de 1907”, as informações que acabamos de reproduzir são incorretamente relaciona-
das à “Popular Aracatyense”. Como já foi visto, essa firma já não existia desde 1900.

8 Francisco Saboya Barbosa, nascido em Camocim, em 21/03/1888, era filho de João 
Evangelista Barbosa e Carlota Saboya Barbosa (ALBUQUERQUE, 1954).

 João Evangelista Barbosa era irmão de Francisco e José Leite Barbosa, bem como de 
Miguel Augusto Ferreira Leite (CAVALCANTE, 2014).

 De sua mãe, sabe-se que era filha de Domingos Saboya e Antônia Carolina Saboya e 
Silva (sua sobrinha), ambos naturais de Aracati (AMARAL, 1949).

 É sabido de Domingos Saboya, seu avô, por seu turno, que era irmão do Coronel 
José Saboya, aracatiense que fez fortuna em Sobral, onde também ganhou grande 
prestígio social e político, e de Carolina Sancha Saboya de Albuquerque Mello, 
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mãe de Ernesto Deocleciano de Albuquerque, sócio – fundador da “Fábrica de 
Sobral”, bem como que ele trabalhava como funcionário das primeiras firmas que 
exploraram a “Estrada-de-Ferro de Sobral”, onde exercia o cargo de tesoureiro em 
Camocim (IBIDEM).

 Francisco Saboya Barbosa era, dessa forma, sobrinho-neto do Cel. José Saboya, 
primo (em 2º grau) de Vicente Cândido Figueira de Saboya (o Visconde de Saboya) 
e de Ernesto Deocleciano de Albuquerque, e primo (em 3º grau) de Trajano Saboya 
Viriato de Medeiros, o fundador da “Cia. Industrial de Algodão e Óleos” (CIDAO), 
bem como de João Tomé de Saboya e Silva, que foi político de grande influência no 
Ceará (IBIDEM).

 No período de 1908 a 1918, Francisco Saboya Barbosa residiu no Acre, exercendo ali 
a gerência dos seringais “Humaitá” e “Curupaiti”, pertencentes ao seu tio, o Capitão 
Antônio Leite Barbosa (ALBUQUERQUE, 1954).

 Retornando ao Ceará, em1918, fixou residência em Aracati, onde passou a trabalhar 
como auxiliar de comércio, na “Fábrica Santa Tereza”, então propriedade da firma“M. 
L. Barbosa” (IBIDEM).

 Em 1928, foi admitido, por Miguel Leite Barbosa, como sócio, o que levou a firma 
proprietária daquele estabelecimento industrial a mudar a razão social para “M. L. 
Barbosa & Cia. Ltda.” (IBIDEM).

 De 1932, quando falece Miguel Leite Barbosa, até 1940, Francisco Saboya Barbosa 
mantém-se sócio da família daquele empresário na firma  “M. L. Barbosa & Cia. 
Ltda.”, bem como passa a administrar a “Fábrica Santa Teresa” (IBIDEM).

 Em 1940, com a aquisição das quotas de três descendentes de Miguel Leite Barbosa, 
por Francisco Saboya Barbosa, e das quotas de outros dois, por Antônio Carlos 
Viriato de Saboya Filho, a firma “M. L. Barbosa & Cia. Ltda.” se torna propriedade 
apenas desses dois empresários (IBIDEM).

 Porém, ainda em 1940, essa firma requereu concordata, que é retirada em 1941, quan-
do Antônio Carlos Viriato de Saboya Filho vende sua quota de participação nela a 
Maximiano Leite Barbosa Filho (IBIDEM).

 Com a constituição do “Cotonifício Santa Teresa S.A”, em 1941, por Maximiano 
Leite Barbosa Filho, Francisco Saboya Barbosa passa a ocupar o cargo de diretor- 
industrial da nova firma (IBIDEM).

 Em 1945, com a transformação do “Cotonifício Santa Teresa S.A.” em “Cotonifício 
Leite Barbosa S.A.”, Francisco Saboya Barbosa se torna o diretor-comercial dele 
(IBIDEM).

 Francisco Saboya Barbosa, que faleceu em 17/03/1958, foi o primeiro presidente do 
“Sindicato de Fiação e Tecelagem do Estado do Ceará”, tendo ocupado o referido 
cargo de 1935 a 1938 (ARAGÃO, 2002).

9 Mário Leite Barbosa Figueiredo era neto de Antônio Rodrigues da Silva Figueiredo, 
que, como foi visto, ocupou a presidência da “Cia. Popular Aracatyense” e foi sócio 
da firma “J. Klein, Figueiredo & Cia.”, que contava também com a participação do 
Major Bruno Porto da Silva Figueiredo, seu pai.

10 Antônio Carlos Viriato de Saboya Filho era sobrinho de Francisco Saboya Barbosa e 
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bisneto do Cel. José Saboya, a quem já foi feito referência na nota nº 8, bem como 
cunhado de José Torquato Praxedes Pessoa (o J. Torquato) e Meton de Alencar Pinto.

11 Maximiano Leite Barbosa Filho, conhecido, na intimidade, como Nestor, nasceu em 
08/09/1889 e iniciou a sua vida profissional na firma “Leite Barbosa & Cia.”, perten-
cente ao Cel. Maximiano Leite Barbosa, seu pai, que a constituiu em 1880 (“O Povo”, 
de 21/04/1947).

 Em 22/11/1911, Maximiano Filho se casou com Cecy de Camocim Leite Barbosa, fi-
lha de Geminiano Maia (o Barão de Camocim) e Rose Nini Liabastre (LOPES, S/D).

 Segundo contrato social, registrado, na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 
21/03/1918, a firma “Leite Barbosa & Cia.”contabilizava, naquela data, um capital de 
400 contos de réis, assim dividido entre os sócios, todos solidários: Maximiano Leite 
Barbosa – 160 contos; Maximiano Leite Barbosa Filho – 160 contos; e Stanley 
Nottingham (genro de Maximiano Leite Barbosa) – 80 contos. Seu objetivo era o 
comércio de importação e exportação, atuando com uma seção de tecidos, situada na 
R. Major Facundo, e com uma seção de navegação e representações, localizada na 
Av. Conde d’Eu.

 O “Album de Fortaleza”, publicado em 1931, noticia que a firma Leite Barbosa Filho, 
pertencente a Maximiano Leite Barbosa Filho, atuava com representações e por con-
ta própria, sendo representante de: “Pillsbury Flour Mills Company” – de Minnesota 
(farinhas de trigo “Nothern King” e “Patent XXXX”); “Atlantic Refining Company 
of Brazil” (querosene “Sol”, gasolina “Atlantic” e óleos); “United States Rubber 
Export Cº” – de Nova York (pneumáticos, câmaras, correias, lonas de freio e artigos 
de borracha); “Cia. Americana de Seguros” – de S. Paulo (fogo, trânsito e marítimos); 
“Glossop & Cia.” - do Rio de Janeiro (máquinas e artigos têxteis, galvonaplastia, li-
xas, afiadores, rebolos e extintores); “D. J. Scott & Company” – de Londres (comis-
sionistas de todos os artigos de importação da Europa); “Sociedade Comercial 
Metarllugica S.A.” – do Rio de Janeiro (representantes da “Cia. Siderurgica Belgo – 
Mineira” – ferros laminados, guza, trilhos, talas, parafusos, arames, peças fundidas 
– e do “Comptoir Metallurgique Luxemburgeois” – obras de ferro e aço em geral – e 
do cimento “Trez Barricas”); “W. & A. Gilbey” – de Londres (whisky, gim e vinhos 
licorosos); e “Everseal Company” – de Nova York (tintas e impermeabilizadores).

 Consta ali que a “Leite Barbosa Filho” se situa na Praça General Tibúrcio, nº 146.
 Em matéria publicada na revista “A Economista”, de 1936, informa a “Leite Barbosa 

Filho” que possui uma filial no Crato, gerenciada por Josias Girão Moreira, na qual 
são realizadas as mesmas transações que realiza a matriz em Fortaleza, além da com-
pra de produtos para a exportação, na Paraíba e Piauí, como mamona, cera de car-
naúba e algodão.

 Ali também são arroladas as firmas que a “Leite Barbosa Filho” representa, que, 
com a exceção da “Pirelli S.A.”, são as mesmas listadas no supracitado “Album 
de Fortaleza”.

 Em 20/06/1941, Maximiano Leite Barbosa Filho se torna presidente do “Cotonifício 
Santa Teresa S.A.” e, com a transformação desse, em 26/07/1945, no “Cotonifício 
Leite Barbosa S.A.” continua a ocupar, o mesmo cargo, nessa nova firma (Jucec).

 Quando faleceu, em 20/04/1947, em Fortaleza, Maximiano Leite Barbosa Filho, 



Revista do Instituto do Ceará - 2014238

além de diretor presidente do “Cotonifício Leite Barbosa S.A.”, era sócio de Newton 
Camocim Leite Barbosa, seu filho, na firma “Leite Barbosa & Filho”, bem como 
cônsul do Uruguai e presidente do “Centro de Navegação Transatlântica do Ceará” 
(“O Povo”, de 21/04/1947).

12 Newton Camocim Leite Barbosa, nascido em 02/10/1913, era filho de Maximiano 
Leite Barbosa Filho e Cecy de Camocim Leite Barbosa. Faleceu em Fortaleza, onde 
nasceu, em 01/10/1949, aos 36 anos incompletos.

13 Francisco Floriano Delgado Perdigão, nascido em 11/07/1886, foi gerente do “Banco 
dos Importadores de Fortaleza”, desde a sua constituição, em 12/04/1925, até sua 
morte, em 27/05/1945.

14 João Gabriel Perboyre Quinderé, nascido, em 04/07/1909, era filho de João Quinderé 
e Marieta Valente Quinderé (ALBUQUERQUE, 1954).

 Foi funcionário da “Junta Comercial do Estado do Ceará” (JUCEC), onde se tornou 
secretário (IBIDEM).

 Formou-se em Direito, em Fortaleza, em 1932. Nesse ano, era sócio das firmas “Fernandes 
Junior S.A.”, “E. Quinderé & Cia.” e “Imobiliária Quinderé Ltda.” (IBIDEM).

 Em 1944, transfere-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde, em 1954, era diretor-
-presidente do “Banco-Panamericano”, diretor da “Norteelétrica S.A.”, da “Pan-
América Industrial de Conservas Ltda”, da “Sociedade Imobiliária e Comercial 
Ltda.” (SICODA) e da “Eletro-Ferragens Ltda.” (IBIDEM).

  Era casada com Lygia, filha de Maximiano Leite Barbosa Filho e Cecy de Camocim 
Leite Barbosa.

15 Audízio Pinheiro, nascido em 10/07/1917, em Quixadá, era filho de Sigefredo 
Pinheiro e Maria Emília Pinheiro (ALBUQUERQUE, 1954).

 Por volta de 1926, transfere-se para Fortaleza, onde, em 1932, instala uma vacaria 
(ANUÁRIO DO CEARÁ DE 1976).

 Em abril de 1938, constitui a firma “A. Pinheiro & Cia.”, que atuava “no ramo de ven-
das de caminhões e automóveis, peças e acessórios, tendo sua matriz na R. Barão do 
Rio Branco (dos números 635 a 645) e suas filiais na Rua Senador Pompeu, a denomi-
nada de “O Mercado do Automóvel”, nos números de 731 a 747, e a denominada de 
“Agência Pllymouth”, nos números de 819 a 841”. Além de possuir ele, naquele ano, 
uma fábrica de molas na Rua Liberato Barroso, nº 132 (ALBUQUERQUE, 1954).

 Audízio Pinheiro era, em 1954, além de presidente do “Cotonifício Leite Barbosa”, 
presidente da firma “Importadora do Nordeste”, que era proprietária da “Agência 
Admiral”, que atuava no ramo de vendas de rádios e refrigeradores, bem como sócio 
da “Serraria Nordeste” (IBIDEM).

 No período legislativo de 1963 a 1967, exerceu ele mandato de deputado federal pelo 
Ceará (ANUÁRIO DO CEARÁ DE 1976).

 Ao falecer, em 08/11/1973, Audízio Pinheiro participava da direção das seguintes 
firmas: “Companhia de Expansão Apinheiro” (CEAPIN); “Milarte Confecções 
Ltda.” e “União Industrial Têxtil S.A.” (UNITÊXTIL) (IBIDEM).

 É oportuno lembrar que ele era casado com Ilnah Leite Barbosa Pinheiro, filha de 
Maximiano Leite Barbosa Filho, bem como era irmão de Sigefredo Edmilson 
Pinheiro, que exerceu a presidência do “Sindicato de Fiação e Tecelagem do Estado 
do Ceará” (SINDITÊXTIL), no período de 1966 a 1968 (ARAGÃO, 2002).
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16 Carlos Leite Barbosa Pinheiro, nascido em 09/05/1944, era filho de Audízio Pinheiro 
e Ilnah Leite Barbosa Pinheiro (ARAGÃO, 2002).

 Em 1966, formou-se técnico têxtil na “Escola Técnica de Indústria Química e Têxtil” 
(CETIQT), no Estado do Rio de Janeiro (IBIDEM).

 Transferiu-se, em 1969, para Lowell (Estados Unidos), onde se especializou em 
Administração Têxtil (IBIDEM).

 Teve ativa participação na instalação das fábricas pertencentes à “Indústria Politêxtil” 
e à “Cia. Têxtil Santa Lúcia”, respectivamente, em 1967 e 1969 (IBIDEM). 

 Depois da morte de seu pai, em 1973, assume a presidência da Unitêxtil (IBIDEM).
 Exerceu dois mandatos (de 1978 a 1980 e de 1980 a 1982), como presidente do 

“Sinditêxtil”(IBIDEM).
 Faleceu, em São Paulo, em 29/08/1993 (IBIDEM).
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