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“Santa Maria,
 Mãe de Deus,
 rogai por nós
 eleitores...”

(Charge participante da “Exposição Coletiva de Humor em Homenagem 
aos 150 Anos de Santa Maria”)

Uma noite para relembrar
Quem tem 40 anos ou mais certa-

mente lembra da meia soquete (aque-
la dividida por faixas coloridas), dos 
embalos de sábado à noite ao estilo 
John Travolta, Olívia Newton John ou 
Bee Gees. Depois de Elvis Presley, 
John Travolta foi um artista que inspi-
rou uma geração inteira que passou a 
comparecer às pistas de dança, nas 
chamadas “discotheque”, ou, de 
forma aportuguesada, as discotecas. A 
febre “disco” correu o mundo através 
da mídia em ascensão, especialmente 
as rádios em freqüência modulada 
(FM), fenômeno recente de então. 

No Brasil, a novela das oito da 
Globo, 'Dancing Days' (1978), dá um 
impulso descomunal ao modismo, 
colocando na crista da onda grupos 
musicais como 'As Frenéticas'. É com 
o objetivo de buscar reviver um pouco 
desse clima, que extrapola a década 
de 70, e avança pela década de 80, 
relembrando Michael Jackson, 
Madonna e, evidentemente, sons na-
cionais que marcaram a nossa cultura 
como Legião Urbana, Kid Abelha, 
Paralamas, entre outros, que a 
SEDUFSM promove o jantar dançan-
te do Dia do Professor com esse tema 
(anos 70 e 80). O encontro comemo-
rativo acontece na sexta, 17 de 
outubro, no salão da AABB de Santa 
Maria, a partir das 20h30min. Não 

Bee Gees – Night fevers e Stayin alive
Kool and the Gang- Celebration

Earth, wind and fire- Let's groove
Donna Summer- Hot stuff
Diana Ross- Upside down

Santa Esmeralda- Don't let me be misunderstood
Village People- YMCA e Macho Man

Michael Jackson- Rock with you; Off the wall; Billie jean
Madonna- Borderline; Like a virgin

Cindy Lauper- The girls just want to have fun
The Cure- Boys don't cry; in between days

New Order- True faith
B'52s- Private Idaho; Legal tender

The Pretenders- Don't get me wrong
A-ha- Take on me

U2- Pride (in the name of love)
Menudo- Não se reprima

Blitz- Você não soube me amar
Ritchie- Menina veneno

Lobão- Me chama
Legião Urbana- Será

Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens- Pintura Íntima
Sempre Livre- Eu sou free

Kiko Zambianchi- Primeiros erros
Paralamas do Sucesso- Óculos

Fausto Fawcett e Os Robôs Efêmeros- Kátia Flavia
Ed Motta- Manuel
Titãs- Sonífera ilha

será exigido traje característico do 
período, mas, a criatividade fica por 
conta de cada um. O convite custará 10 
reais para associados ao sindicato e 12 
reais para acompanhantes. A bebida 
não está incluída, apenas o jantar. A 
trilha sonora do baile fica por conta do 
DJ (Dee Jay) Léo Assumpção. (*O 
título dessa matéria não é por acaso. É 
uma referência a um hit do início dos 
anos 80 chamado “Night to remem-
ber”, da banda Shalamar)

Cardápio da festa

Trilha sonora anos 70 e 80

Entrada:
Canapés e salgadinhos.

Pratos quentes:
- Arroz branco
- Arroz com nozes
- Maminha ao molho de provolone
- Frango ao molho de laranja, 
  recheado com damascos
- Rondelle de presunto e queijo
- Batata palha

Saladas:
Mista, Batata Russa, Salpicão, 
francesa e Tutty frutty.

Sobremesa:
Petit Gateau


