
• QUEM SOMOS •

LILIANE MAIA é graduada em 
Produção Audiovisual pela 
Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), 
pós-graduada em Tradução 
Acessível / Audiodescrição e 
pós-graduanda em Cinema e 
Linguagem Linguagem Audiovisual. Atua 
há mais de 30 anos na área da 
comunicação e nos últimos 
seis anos vem dedicando-se 
exclusivamente à produção 
audiovisual. Foi diretora de 
Produção da TV Cultura do 
AmaAmazonas no período de  
2011/2017, onde entre outros 
programas assinou a 
Produção Executiva de três 
temporadas (78 episódios) do 
Nova Amazônia, série de 
documentários de 26 minutos  
eexibidas em rede nacional pela 
TV Brasil e TV Cultura de SP. 
Dirigiu a série infantil “Blog da 
Mari” tem dois outros projetos 
aprovados pelo fase final de 
entrega: a série infantil 
“Guardiões do Tempo”, onde 
aassina a direção; e a produção 
executiva do longa-metragem 
“Batalhão dos Esquecidos”. Irá 
dirigir com Jorge Bodanzky o 
longa metragem “Um Cinema, 
Uma Vida – Amazônia meio 
século depois”. Em 2017 
fundou a Dabacuri Pfundou a Dabacuri Projetos e 
Produções, responsável pela 
Produção Executiva e 
Acessibilidade das séries 
documentais “Amazônia Legal” 
e “Pa’Lante”. Este ano aprovou 
a série “Entrando no Armário” 
em em co-produção com a Arapy 
Produções.

CLEMILSON FARIAS é 
acreano, formado em 
Produção pela Escola 
Internacional de Cinema e 
Televisão de Cuba (EICTV). 
Produziu os filmes Monterinho 
– Sanfoneiro da Floresta (2016), 
Tenazas Tenazas (Cuba, 2013),La Gran 
Aventura (Cuba, 2013), No 
Mesmo Barco: História de 
Águas (2013), Entes da 
Floresta (2013) e Espejo 
Negro (Cuba, 2012). Trabalhou 
como produtor executivo da 
Usina de ArUsina de Arte João Donato do 
Acre (2007-2010) e como 
produtor executivo no 
Escritório Regional Norte da 
Linha de Produção de 
Conteúdos Destinados às TVs 
Públicas - BRDE / FSA / 
ANCINE (2ANCINE (2014-2017).
Atualmente finaliza dedica-se, 
a produção executiva de 
projetos, mercados e 
atividades de consultoria junto 
à Leão do Norte Consultorias 
e Produções Audiovisuais.

CARLOS BARBOSA é natural 
de São Paulo, formado no 
curso de Rádio e TV pela 
Universidade Anhembi 
Morumbi e pós-graduando em 
Gestão Cultural pelo Centro 
Universitário Senac.
De 2De 2013 a 2015, atuou na 
produtora Avoa Filmes como 
estagiário de produção, 
assistente de produção, 
assistente de produção 
executiva e diretor de 
produção. Entre os trabalhos 
no qual participou, eno qual participou, estão os 
curtas-metragens La Llamada, 
Sem Você a Vida é uma 
Aventura e Chutes, os 
médias-metragens Nova 
Dubai e Músicas del Sur e os 
longas-metragens Sinfonia da 
NecrópolNecrópole, Banco Imobiliário 
e Fôlego. Em 2015, mudou-se 
para Manaus onde trabalhou 
como produtor no Escritório 
Regional Norte da Linha de 
Produção de Conteúdos 
Destinados às TVs Públicas 
(PRO(PRODAV 08 
BRDE/FSA/ANCINE) até 2017.
Atualmente é sócio-diretor da 
Leão do Norte Consultorias e 
Produções Audiovisuais.

RODRIGO ANTÔNIO é 
historiador e produtor 
audiovisual. Formado pela 
Universidade Federal do Pará 
(2008-2011); trabalhou como 
produtor, argumentista e 
assistente de direção no 
LaboLaboratório de Pesquisa e 
Experimentação em 
Multimídia da instituição. Foi 
representante da Escola 
Internacional de Cinema e 
Televisão de Cuba (EICTV) no 
Júri do 30º Festival 
InInternacional de Cinema de 
Guadalajara (México) e por 
essa instituição finalizou em 
2015 seus estudos em 
Produção Audiovisual. 
Produziu curtas-metragens, de 
ficção e documentário, 
wwebséries, videoclipes, vídeos 
institucionais e documentários 
educacionais. Foi curador e 
produtor executivo da 11º 
Festival de Curtas-Metragens 
Cinefest Gato Preto (Vale do 
Paraíba, 2015). Atualmente 
finaliza a pfinaliza a produção executiva 
da série de ficção “Boto” em 
conjunto com a Artrupe 
Produções Artísticas da 
cidade de Manaus. Desenvolve 
estudos e projetos sobre 
produção de impacto social 
papara documentários e, 
dedica-se, a produção 
executiva de projetos, 
mercados e atividades de 
consultoria junto à Leão do 
Norte Produções Audiovisuais. 
Em paralelo, atua como 
pprofessor do curso de Cinema 
e Audiovisual da UFPA.


