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Nota de Imprensa 

 
Robertinho Silva e Foguete no Santander 

Cultural  
 

 Um dos principais bateristas brasileiros segundo a crítica especializada faz show 
em duo na unidade de cultura do Santander na capital gaúcha. 

 
Porto Alegre, 24 de agosto de 2015 – No último domingo de agosto, dia 30, às 18h, o 
Santander Cultural traz o show Dudarua. Projeto nasceu do encontro de dois percussionistas 
que criam seus sons a partir dos ritmos do folclore Brasileiro. Depois de vários encontros, a 
dupla estruturou um trabalho percussivo com ritmos e sonoridades, brindando a arte musical 
com a diversidade cultural. 
 Foguete cria e encanta com seus instrumentos percussivos nas praças públicas do Rio 
de Janeiro. Robertinho, com sua experiência universal e estudo da diversidade dos ritmos 
brasileiros, cria com instrumentos a sonoridade que envolve e deslumbra o público.  
 Divaldo Barreto, com o pseudônimo de Foguete, é percussionista, iniciou sua carreira 
profissional no inicio da década de 1970 e realizou apresentações com vários nomes da 
música brasileira. Robertinho Silva tem se dedicado ao estudo dos sons, através da construção 
de instrumentos musicais percussivos e é considerado um dos artistas brasileiros mais 
significativos das últimas décadas.  
 
 

Dia 30 de agosto – Domingo 
DUDARUA (ROBERTINHO SILVA E FOGUETE)  
Horário: 18h 
Sala Multiuso 
R$ 12,00 
Instrumental brasileiro 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
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dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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