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Com o respaldo de um nome atrelado a um grande sucesso de público no final da década de 80, a 
TV Cultura de São Paulo anuncia o lançamento da TV Rá Tim Bum, que deverá entrar no mercado 
de TV paga no dia 12 de dezembro. 
 
O conteúdo do novo canal será composto por produções nacionais inéditas e também por atrações 
já exibidas pela TV Cultura, como Cocóricó e X-Tudo.  
 
“A TV Rá Tim Bum será uma emissora de dramaturgia e, portanto, não exibirá somente 
desenhos”, afirma Cicero Feltrin, diretor de marketing e de vendas da Fundação Padre Anchieta. 
 
O canal ficará no ar durante 24 horas, sendo que até ás 22:00 serão transmitidos programas 
infantis, e, a partir deste horário, a programação passa a ser voltada para os pais e educadores. 
 
Sobre a comercialização dos espaços publicitários da TV Rá Tim Bum, Feltrin explica que não 
serão veiculadas ações de merchandising durante os programas. Sendo assim, os produtos serão 
anunciados somente em comerciais. O canal será apresentado para os anunciantes nesta sexta-
feira, dia 10 de setembro, em evento realizado em São Paulo, para 50 executivos convidados, 
além de jornalistas e publicitários. 
 
Até o momento foram investidos R$ 1 milhão no desenvolvimento do canal e em pesquisas 
qualitativas que já aferem bons resultados. “As crianças se identificaram com o nome da TV, por o 
associarem ao programa Rá Tim Bum. Já os pais, se sentem tranqüilos em relação à emissora, 
levando em consideração que o canal é produzido por pedagogos e tem como principal 
característica ser educador”, observa Feltrin. 
 
A comunicação da TV Rá Tim Bum ficará a cargo de uma agência a ser selecionada em processo 
de concorrência que será aberto pelo canal no mês de outubro. A expectativa é de que, no 
lançamento, sejam atingidos 1 milhão e 400 mil lares. 
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