
Turminha criada pela Blitz Intervenções conquista crianças e adultos em conteúdo que une
linguagens artísticas às novas tecnologias digitais.
 
Que mistérios existem em uma caixa de papelão? Para os adultos, apenas uma caixa. Para 
Tati, Ian e Bio, ela pode guardar um castelo, uma ilha de piratas e até mesmo uma fazenda 
cheia de bichinhos, um mundo de magia onde eles reencontram os amigos Lila, Beebela, 
Zizo e Vevé. 
 
Juntos, eles viajam pelas mais divertidas aventuras criadas por Tati, a líder da turminha. 
Nelas, Ian está sempre em busca de novas descobertas científicas; Bio, que pensa ser um 
super-herói, costuma entrar em apuros e precisa da ajuda criativa da vaquinha Lila, que 
sonha em ser artista. A sentimental Beebela e o bode Zizo têm sempre uma saída inteli-
gente para os problemas criados pela avestruz Vevé. O mais legal é que tudo vira música.
 
Eles são amigos unidos por um grande desejo: brincar de imaginar. Os Tac Tacs protagoni-
zam clipes com músicas autorais, releituras de clássicos infantis e aventuras em fantoches 
que abordam temas lúdicos, educativos e comportamentais. Com personalidades distintas, 
brincam e dançam enfatizando o respeito às diferenças e que estar entre amigos é sempre 
uma oportunidade para viajar na imaginação. 
 
Com iniciativa dos empresários Jadeilson Feitosa e Jaderson Feitosa, o projeto foi concebi-
do com o propósito de divertir e educar. A turminha é fruto do trabalho realizado pela Blitz 
Intervenções, empresa que, desde 2007, é especializada em gerar trabalho para artistas em 
eventos sociais, infantis e corporativos.  Segundo Jaderson: “Viajar pelo Brasil com Shows 
Musicais e Especiais de Natal fez nascer o desejo de criar nosso produto autoral”. 
 
Além dos vídeos no Youtube, os Tac Tacs já possuem revistinhas, produtos próprios e o 
Parque Fazendinha Tac Tacs, um espaço itinerante, com teatro de fantoches, piscina de 
bichinhos, lagoa do Sapo-que-não-lava-o-pé, galinheiro pula-pula, tobogã e muitos brinque-
dos para compartilhar. “Somos apaixonados pelo que fazemos. Os Tac Tacs já estavam dentro 
de nós desde a criação da Blitz Intervenções. Eles só esperavam o momento certo da estreia”- 
afirma Jadeilson.
 
Você também pode acompanhar os Tac Tacs em Shows Musicais, onde Tati, Ian, Bio e sua 
turma 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 50 minutos de 
muita diversão. 

Você é nosso convidado para entrar na Tac Caixa e viver muitas aventuras com os Tac Tacs.
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