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Há seis meses, Andrews 
Tonietto Prataviera 
Calcagnotto, advogado, 
e Fernanda Maria Teixeira 
Lübke Calcagnotto, 
professora, se casaram 
em Porto Alegre, onde 
residem. Com muitos amigos 
e familiares em Caxias, 
Andrews optou por deixar 
a lista de presentes na 
Raffinata. A qualidade e a 
variedade de produtos da 
loja, segundo ele, acabou 
conquistando o jovem casal, 
que mesmo na Capital não 
encontrava tantos produtos 
interessantes para a casa em 
um só lugar. 

Mesmo a distância, a 
lista de presentes funcionou 
perfeitamente, destaca 
Andrews.

– Tinha receio quanto 
à facilidade para os meus 
amigos de Porto Alegre e São 
Paulo, mas a loja virtual da 
Raffinata atende muito bem. 
As compras são feitas on-line 
(no site www.lojaraffinata.
com.br)  com toda a 
praticidade – revela.

Outro aspecto que 
agradou o casal foi a 
possibilidade de troca fácil 
e mesmo em horários 
especiais, adaptados as suas 
necessidades. 

– O atendimento é 
muito diferenciado – elogia.
Curtindo o novo lar, Andrews 
e Fernanda estão satisfeitos 
por começar a vida em 
comum com o apartamento 
completo! Além dos 
presentes, receberam brindes 
da Raffinata e a bonificação 
correspondente a 5% do 
valor dos presentes, que a 
loja confere aos noivos que 
a escolhem para administrar 
a lista.

Casar ficou mais fácil

INFORME COMERCIAL 

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO
Rua Os 18 do Forte, 2571 - São Pelegrino - Via Decoratta
www.lojaraffinata.com.br
     lojaraffinata.com.br

(54) 3221.6621                                

Novidades
Na Raffinata, as noivas podem 

dispor de espaço exclusivo para o 
Chá de Panela. Outra novidade é 
o sistema de Cotas de Presentes 
para itens de maior valor. O preço 
é convertido num determinado 
número de cotas e assim os 
noivos conquistam exatamente o 
que queriam, sem pesar para os 
convidados.

Em novo espaço, amplo e 
moderno, com 300 m², na Via 
Decoratta, a Raffinata oferece itens 
diversos em decoração, presentes, 
utensílios, eletros e móveis. 

Estacionamento próprio com acesso 
à loja por elevador é mais uma 
facilidade.

A Raffinata está a disposição 
dos noivos que residem fora de 
Caxias com a Lista de Presentes, 
que tem entrega grátis.  Na loja, 
Nely Calcagnotto dá orientações de 
mesa posta aos noivos no ato da 
escolha dos itens para mesa, para 
que a lista fique na medida de suas 
necessidades. Para listas em Caxias, 
podem ser agendadas entregas 
semanais dos presentes, caso seja 
de interesse do casal.

ANTONIO VALIENTE, DIVULGAÇÃO
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