
Empresa brasileira conquista a criançada com personagens no Youtube e ganha 
Parque Temático:  Fazendinha Tac Tacs,  um espaço repleto de diversão e estímulo 
à criatividade das crianças.
 
Em 2016, uma esperta turma aterrissou no Youtube. Criados pela Blitz Intervenções, 
empresa especializada em apresentações artísticas, os Tac Tacs ensinam, através 
de músicas e brincadeiras, o respeito às diferenças, o valor da amizade e estimulam 
o desenvolvimento do conhecimento das crianças. 
 
Uma equipe foi formada por arquiteto, cenógrafos, artistas plásticos, engenheiro e 
artesãos para a criação do espaço com Teatro de Fantoches, Piscina de Bichinhos, 
Lagoa do Sapo-que-não-lava-o-pé, Galinheiro Pula-Pula, Estábulo, Cozinha da Vovó, 
Curral dos Bichinhos e muitos brinquedos para compartilhar.
 
A Fazendinha é um espaço lúdico, voltado especialmente para os pequenos na faixa 
etária de 2 a 10 anos, e proporciona uma viagem ao mundo colorido do campo, com 
muita diversão e respeito às atividades rurais. “Muito mais que entreter, os Tac Tacs 
têm o compromisso com a disseminação da arte e com o estímulo à criatividade, 
por isso, pensamos cada detalhe para que as crianças vivam a experiência de estar 
em um grande cenário. Neste, poderão virar personagens da Fazendinha, vestindo 
figurinos feitos por nossos criadores”, afirma Jadeilson Feitosa, um dos idealizadores 
do projeto.
 
Jaderson Feitosa, sócio da Blitz Intervenções, completa: “O Parque Fazendinha Tac 
Tacs marca a junção do brincar entre amigos com as novas tecnologias, fazendo 
destas um espaço de aprendizado e cultura".
 
Além do Parque, a  turminha formada por Tati, Ian, Bio, Lila, Beebela, Zizo e Vevé já 
possuem diversos shows  próprios onde mergulham em releituras dos clássicos 
infantis: “Pinóquio no Circo Tac Tacs", “Tac Tacs - Uma aventura na Floresta com a 
Branca de Neve", "Os Tac Tacs na Terra do Nunca", "Tac Tacs e o sapatinho de cristal", 
"Tac Tacs em O segredo da lâmpada mágica”, "Tac Tacs em Socorro, o Lobo está 
solto!” e "Tac Tacs no mundo dos brinquedos".  São shows musicais, com 50 minutos 
de muita diversão. 
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