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Empresa entregou no final de semana as chaves dos 
apartamentos comercializados no Edifício Dona Lori, 
no Centro de Carazinho

A Elita Incorporadora e Construtora entre-
gou, na tarde de sábado (18), as chaves dos 
apartamentos comercializados no Edifício 
Dona Lori, localizado na esquina das Ruas 
20 de Setembro e Silva Jardim, no Centro de 
Carazinho. “É gratificante quando o resultado 
do nosso trabalho enche de satisfação e ale-
gria o nosso cliente”, salienta o empresário 
e proprietário da Elita Incorporadora e Cons-
trutora, Claudemir Hoffmann. 

Integrante da família proprietária da em-
presa, o jovem Felipe Hoffmann trabalha na 
área de supervisão de qualidade das obras. 
“Tomamos todas as precauções na utiliza-
ção de materiais classe A. Entre os objetivos 
está a entrega de apartamentos com padrão 
de qualidade”, salienta. Conforme Felipe, 
além do acompanhamento, a contratação 

Empreendimento está localizado na esquina das Ruas Silva Jardim e 
20 de Setembro

Qualidade e segurança 
encanta clientes da Elita
Incorporadora e Construtora

Satisfação pela compra
O agropecuarista de Cruz Alta Silvio Américo Ohse 

é um dos tantos exemplos de satisfação no negócio 
firmado com a Elita Incorporadora e Construtora. “A 
qualidade da obra, o preço e o respeito com o prazo de 
entrega são os pontos principais da empresa, da qual 
comprei dois apartamentos no Edifício Dona Lori”, sa-
lienta Ohse ao receber as chaves do empreendimento. 

Ohse adiantou que está encerrando a atividade de 
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da mão de obra segue um rigo-
roso padrão, através da contrata-
ção de profissionais qualificados 
em todos os segmentos da área 
da construção civil.

“Parabéns à empresa, que entregou a obra 
dentro do prazo, com excelente qualidade e 

acabamento perfeito”, elogiou Bruna 
Cervo, que comprou seu apartamento ainda 

na planta

“A qualidade da obra, o preço e 
o respeito com o prazo de 
entrega são os pontos 
principais da empresa”, 
salientou Silvio Américo Ohse, 
que adquiriu dois apartamentos 
no prédio

agropecuarista para ingressar no 
ramo de imóveis para locação. 
“Pretendo alugar as duas unidades 
de alta qualidade que comprei em 
Carazinho pois estou direcionando 
os negócios para a minha aposen-
tadoria financeira”, disse. 

Depois de receber as chaves dos 
apartamentos, o investidor deu início 
a uma conversa com o proprietário 
da Elita Incorporadora e Construtora 
para dar sequência aos negócios. 
“Estou sabendo que a Elita fará um 
moderno prédio residencial na cida-
de de Não-Me-Toque, com os mes-
mos padrões de qualidade da obra 
feita em Carazinho. Já estou nego-
ciando a compra de mais quatro 
apartamentos”, completou Ohse. 

A bancária Bruna Cervo também 
estava entre os clientes que rece-
beram as chaves dos seus apar-
tamentos no sábado. “Estou feliz e 
muito satisfeita com a qualidade dos 
serviços. O acabamento é perfeito. 
Tenho certeza que fiz um excelente 
negócio, pois a além da qualidade, a 
localização é outro ponto positivo do 
edifício”, enfatizou a bancária. 

Bruna fez a aquisição do seu apar-
tamento com a finalidade de morar. 
“Assim que estiver mobiliado, vou 
morar aqui. Está tudo muito lindo. 
Estou apaixonada pelo apartamento 
desde o dia em que comprei, ainda 
na planta. Parabéns à empresa que 
entregou a obra dentro do prazo, com 
excelente qualidade e acabamento 
perfeito”, completou Bruna.

Quem esteve com a família pe-
gando a chave do apartamento foi 
o empresário Zani da Costa, que in-
vestiu em uma unidade com dois 
quartos. “Confiabilidade, qualidade 
do produto e segurança no negócio 
foram os itens que avaliei na hora de 
comprar o apartamento”, disse Zani. 
Segundo ele, a localização também 
foi um fator avaliado na hora da 
compra, pois apresenta uma exce-
lente localização solar. 

Já o empresário do setor imobiliário 
Juliano Gheno veio de Não-Me-Toque 
para conhecer o empreendimento. 
“Estou admirado com a qualidade da 
obra. Está dentro de um alto padrão 
de obras que já visitamos em toda a 
região, as coberturas são maravilho-
sas”, complementou Juliano. 
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O empreendimento
O Edifício Dona Lori, localizado na esquina das 

Ruas Silva Jardim e 20 de Setembro, conta com 
29 apartamentos, distribuídos em 1, 2 e 3 dor-
mitórios e mais dois andares de garagens. Além 
de toda a segurança, o edifício disponibiliza um 
amplo salão de festas.


