
ONGArtigo
Projeto Broto Novo atendeu 
mais de 500 jovens em situ-
ação de risco na região

Leia o artigo de Bruno 
Caetano sobre oportunidades 
de nichos de mercado

Região Central tem novos pontos de ônibus
Página 3

Página 4Página 2

Página 2

Página 4

Página 4

Ano I | Nº 005 | De 07 a 19 de agosto de 2015 | Distribuição Gratuita | HORTOLÂNDIA | www.SPASSOCIDADES.com.br  

De cara nova!
Os comerciantes e empresários da Região Central 

poderão contratar linhas de crédito para investir em 
obras de modernização de fachadas.
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EMEI Novo Cambuí

Hortolândia Mais Bonita

Na Arena!

A Secretaria de Saúde 
disponibiliza a toda po-
pulação, a partir de ago-
ra, a vacina contra gripe. 

Dirija-se a uma unidade 
de saúde com sala de va-
cina, das 8h às 17h para 
se imunizar.

Dança das cadeiras 
dentro de partido pode 
deixar político de fora; 
troca de favores, uma 
mão lava a outra! Ficou 

curioso? Para saber mais 
dessas e de outras notí-
cias leia a coluna Na Are-
na desta semana e fi que 
por dentro!

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, pros-
segue com as intervenções 
do Programa Hortolândia 
Mais Bonita, com ações 

de drenagem e abertura de 
sistema viário no Jardim 
Amanda. O serviço, que 
teve início em maio, será fi -
nalizado neste semestre.

Projetos que transformam 
pouco espaço em conforto

Uma mesa em um lo-
cal estratégico, uma porta 
que esconde a bicicleta 
ergométrica e uma estan-
te que vira cama. Estes e 
outros truques são cada 
vez mais desejados por 
quem dispõe de pouco 
espaço e quer morar bem. 
Dicas como estas deixam 
seu pequeno ‘apê’ mais 
confortável, aconchegan-
te e utilizável e podem 
ser dadas pela designer 
de interiores campineira 
Chris Di Domenico.

Um bom exemplo é 
o projeto multifuncional 
de 32m2 que Chris, em 
parceria com a arquiteta 
Maura Gadiolli, criaram 
para a mostra da Campi-
nas Decor 2013.

Redação | Spasso Cidades “Os imóveis estão 
cada vez menores e mais 
caros e com isso pedem 
o máximo de aproveita-
mento”, observa Chris, 
que, com a colega apos-
tou em uma plataforma 
giratória para a funciona-
lidade do ambiente.

O projeto contempla-
va mesa, sofá, cozinha 
ergométrica, televisão e 
cama. Mas nem sempre 
tudo aparecia. A cama se 
escondia em um painel, 
para situações de visitas. 
Ou a bicicleta camufl ada 
vinha à tona para o exer-
cício físico diário.

“A ajuda de um profi s-
sional é o mais indicado 
para isso, pois ele anali-
sa o perfi l da pessoa e o 
objetivo dela para aquele 

ambiente. Economiza-
-se tempo e dinheiro”, 
analisa a designer de in-
teriores. Ela completa: 
“Existem mil maneiras 
de ter a casa dos sonhos, 
mesmo que ela seja um 
apartamento de quarto e 
cozinha”, frisa.

Chris salienta que pla-
nejar cada cantinho e a 
compra dos móveis para 
preenchê-los são atitu-
des recomendadas para 
aproveitar melhor peque-
nos espaços, assim como 
apostar em móveis meno-
res e com mais utilidade, 
iluminação acolhedora, 
cores claras na parede e 
espelhos para dar ampli-
tude.

Chris Di Domenico, designer de interiores Projetos semelhantes podem ser adaptados em apartamentos


