


VOCÊ JÁ SABE
DA NOVIDADE?

Uma nova unidade, mais chances de realizar seu sonho.

A Amagai Imóveis lançará mais uma unidade 
na cidade de Jacareí para que você possa ser 
melhor atendido.

A partir do dia 24 de novembro venha nos 
prestigiar na rua João Américo da Silva, 21 e 
encontre o imóvel que tanto procura.

Acesse já o nosso site: www.amagai.com.br (12) 3954-5000
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feitas pela empresa contratada 
pelo cliente.

Um ponto importante nesta di-
vulgação do imóvel exclusivo é 
que deverá passar por um co-
mitê de Avaliação, visto que es-
tar com exclusividade, porém, 
fora do valor de mercado não 
terá uti l idade para nenhuma das 
partes. 

Sem a exclusividade, imagine 
que desolador deve ser para o 
corretor ou empresa, que in-
vestiu tempo, e empenhou-se 
na venda, constatar no meio do 
caminho outra imobil iária reali-
zou a venda. Quanto esforço, 
tempo e investimento da imobi-
l iária perdidos. Com a exclusi-
vidade, o corretor e a empresa 
sentem-se mais comprometidos 
a fechar o negócio, porque o 
sucesso da venda depende so-
mente deles.  

Para a contratação de uma em-
presa que possa fazer inves-
timentos consistentes no seu 
imóvel, antes da contratação, 
pesquise sobre a empresa, co-
nheça o site e certif ique-se que 
seus profissionais são devida-
mente inscritos no CRECI. En-
fim, cuidado para não contratar 
pseudocorretores ou esteliona-
tários.
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Quem já não se deparou com 
um imóvel à venda com inúme-
ras placas? Qual é a impressão 
que dá? Não raras vezes, vimos 
imóveis com excesso de pla-
cas para venda e a impressão 
que fica é que está encalhado, 
com problemas ou o proprietá-
rio está desesperado para ven-
der ou alugar. Colocar várias 
placas acaba desvalorizando o 
imóvel e dificultando a negocia-
ção e muitas vezes ele acaba 
literalmente encalhado. Exces-
so de placas também implica 
em várias imobil iárias estarem 
oferecendo o mesmo imóvel le-
vando-o a ser submetido a um 
verdadeiro leilão, e depreciando
-o. Para evitar este tipo de lei-
lão, a saída é contratar apenas 
uma empresa imobil iária, o que 
é positivo para todas as partes 
envolvidas na negociação.

Vale lembrar que um imóvel 
com exclusividade terá um tra-
tamento diferenciado, através 
de acompanhamento personali-
zado do corretor captador, que 
será o seu consultor. Somente 
os interessados com potencial 
de compra visitarão o imóvel, 
reduzindo o número de especu-
lações e garantindo maior segu-
rança, uma vez que, em grande 
parte dos casos, os proprietá-
rios ainda residem na unidade.

Além da maior segurança que 
deve ser valorizada nos dias de 
hoje, o imóvel exclusivo rece-
be benefícios mais diretos, são 
destacados no site, recebem di-
vulgações extras em portais, re-
vistas, e-mail marketing, redes 
sociais, entre outras estratégias 

Excesso de placas atrapalha
a venda de imóveisExpediente



TERRENOSA PARTIR DE1000m²

FOTOS DO LOCAL

SEGURANÇA 24 HORAS LOTEAMENTE FECHADOPORTARIA ÁREAS DE LAZERCHURRASQUEIRA

FINANCIAMENTO

6060X
EM ATÉ

DIRETO COM O EMPREENDEDOR

REALIZAÇÃO V EN DA SPLANTÃO DE VENDAS NO LOCAL

0800-773-5400
99739-6926(12)

WWW.LAGODOURADO.COM.BR
ACESSE O NOVO SITE:

REALIZE JÁ O SEU SONHO, 
VENHA VIVER COM 
TRANQUILIDADE!
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Capital humano – O maior patrimônio
de qualquer empresa
Estamos em Tempos modernos, 

porém, a velha máxima continua 

sendo que o Capital Humano é 

o maior patrimônio de qualquer 

empresa.  São as pessoas que 

podem fazer a grande diferença 

nas Organizações.

Para que possamos viver o pre-

sente e consolidar o futuro, o 

nosso maior investimento con-

tinua sendo nas pessoas, bus-

cando a maior integração entre 

as equipes sejam dos setores 

de linha ou suporte, alinhando 

a comunicação interna e focan-

do na velocidade da informação 

como fonte inspiradora de re-

sultados. Os treinamentos con-

sistem em nivelar as pessoas no 

que se refere a conhecimento 

técnico e emocional e por que 

não espiritual?

Em relação à tecnologia preci-

samos compreender que ela é 

um dos suportes para que esta 

velocidade de informações pos-

sa ocorrer de forma consisten-

te, mas, não banalizada.

Trabalhamos no mercado imobi-

l iário com o que chamamos de 

Vendas Consultivas, ou seja, te-

mos a obrigação de fornecer o 

maior número de informações e 

suporte para que nossos clien-

tes possam fechar o melhor ne-

gócio, este é o nosso objetivo 

diário.

Os profissionais treinados em 

nossa organização estão em 

constantes mudanças, são pes-

soas persistentes, justas, foca-

das em negociações éticas para 

todas as partes envolvidas. 

São profissionais atualizados e 

atentos ao senso de urgência 

de seus clientes.

E você que tipo de profissional 

pretende ser?

Fonte: http://www.publicidadei-

mobil iar ia.com/2014/08/capital

-humano-o-maior-pat r imon io-

de-qualquer-empresa.html 

Henrique Arantes Gerente Geral de Vendas
Amagai Consultoria de Imóveis



posta. Se, mesmo com a con-

traproposta, o mutuário optar 

pela mudança, o novo banco 

deve quitar a dívida que o clien-

te tem com a outra instituição e 

assumir o crédito. Toda a tran-

sação será feita por meio ele-

trônico. 

*O custo operacional negocia-

do entre os bancos para fazer 

a portabil idade não poderá ser 

cobrado ou repassado ao con-

sumidor.

Por Nathália Cardoso

Fonte:

http://economia.uol.com.br

Novas regras permitem mudar banco do 
financiamento da casa própria com FGTS
A Caixa Econômica Federal 

definiu as regras para que os 

clientes possam mudar de um 

banco para outro o financia-

mento imobil iário com recursos 

do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS). 

A chamada portabil idade permi-

te que o consumidor troque o 

banco com o qual fez o finan-

ciamento por outro que oferecer 

melhores condições de juros ou 

prazos, por exemplo. A trans-

ferência não tem nenhum custo 

para o consumidor.

A portabil idade de crédito foi 

aprovada em 2006 e ganhou 

nova regulamentação do Con-

selho Monetário Nacional no 

ano passado. Recentemente, 

o Conselho Curador do FGTS 

também aprovou a portabil ida-

de de financiamentos imobil iá-

rios concedidos com recursos 

do fundo. Faltava só a Caixa 

definir as regras para esses ca-

sos. A medida entrou em vigor 

em maio.

Entenda as novas regras:

De acordo com as novas re-

gras, os bancos podem reduzir 

o ganho com os juros e a taxa 

de administração cobrados dos 

clientes para incentivar a porta-

bil idade. O valor e o prazo da 

operação não podem ser su-

periores ao saldo devedor e ao 

prazo que resta da operação 

de crédito. Outra regra é que o 

sistema de amortização da ope-

ração do crédito não pode ser 

alterado.

Se houver divergência entre 

as informações enviadas pelos 

bancos, a Caixa poderá rejei-

tar a transferência da dívida ou 

solicitar a complementação de 

informações. A transferência 

pode ser negada caso as infor-

mações não sejam recebidas, 

ou caso haja problemas com os 

dados cadastrais e financeiros 

fornecidos.

Qualquer pessoa que tenha um 

financiamento imobil iário usan-

do recursos do FGTS pode 

pedir a mudança de banco. O 

imóvel, no entanto, tem de estar 

pronto. Não é possível fazer a 

portabil idade se a casa estiver 

na planta ou em construção.

Como funciona:

Primeiro o mutuário deve en-

contrar o banco que ofereça as 

melhores taxas e aceite receber 

a dívida. Feita a negociação, a 

proposta será enviada para o 

banco no qual foi iniciado o fi-

nanciamento, que terá até cinco 

dias para fazer uma contrapro-



Seja um corretor de Sucesso!

Abra as portas para 
o seu futuro!

Venha fazer parte da Amagai Imóveis, eleita pela 4ª vez a Imobiliária 
do Ano pelo Top Vale, Prêmio ADC News de Qualidade ao atendimento 

ao Consumidor! e Certi�cada com PQE pela Secovi.

Per�l Requisitado:
Estar apto para exercer legalmente a pro�ssão (Carteira 
Creci – Corretor ou Estagiário)
Aptidão em vendas, sem necessidade de experiência no
mercado imobiliário
Vontade de crescer e se tornar um pro�ssional quali�cado

Oferecemos:
Treinamentos exclusivos 
Ambiente de trabalho competitivo e saudável para o 
crescimento pro�ssional
Excelente estrutura física e confortável
Ajuda de custo e possibilidade de bons ganhos

Agende uma entrevista:
trabalheconosco@amagai.com.br ou ligue (12) 3954-9777

A Amagai Imóveis convida você, com ou sem 
experiência que tenha interesse em fazer parte 
da equipe de corretores na região de Jacareí.
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transação.
Política de juros: Até a entrega 
das chaves, o comprador tem a 
garantia de que não precisará 
pagar juros. No entanto, assim 
que o imóvel fica pronto, a in-
corporadora passa a cobrar ju-
ros sobre todo o período finan-
ciado. Uma portaria de 2001 
emitida pela Secretaria de Di-
reito Econômico do Ministério 
da Justiça considera a prática 
irregular. No entanto, o assun-
to não é consensual entre os 
juristas. Para evitar problemas, 
recomenda-se criar uma cláu-
sula no contrato que determine 
a rescisão ou devolução do di-
nheiro em casos como esse.

Seguro: Fique atento aos con-
tratos firmados com as compa-
nhias de seguro. Este tipo de 
acordo serve de garantia tanto 
para os casos de inadimplência 
do comprador quanto para irre-
gularidades da administradora. 
Por isso, fique atento às cláu-
sulas que determinam quem é 
o beneficiário do contrato. Se 
for a incorporadora, em caso de 
atraso da obra, ela terá o direito 
de receber a indenização e ao 
comprador restará o prejuízo.

Por Nathália Cardoso
Fontes:
h t tp : / /exame.abr i l .com.br /
seu-d inhe i ro/not ic ias/dez-
cuidados-antes-comprar- i -
movel-planta-545885

Adquirir um imóvel ainda na 
planta é um negócio bastante 
vantajoso para quem pode es-
perar pelo período de constru-
ção. Além das parcelas serem 
reajustadas segundo a variação 
do Índice Nacional de Constru-
ção Civil (INCC), a valorização 
do imóvel com a entrega das 
chaves pode chegar a até 50%.
Porém, é uma aquisição que 
também pode trazer alguns ris-
cos, como fraudes e promessas 
não cumpridas de construtoras 
que atuam sem a seriedade que 
o mercado exige. Para evitar 
esses tipos de problemas, se-
paramos algumas dicas que vão 
ajudar você a comprar um imó-
vel na planta com segurança. 

Confira:
Faça um planejamento: Tenha 
em mente o tipo de imóvel que 
atende a sua necessidade e de 
sua família e programe-se de 
acordo com a sua realidade fi-
nanceira, com prestações que 
cabem no bolso.

Idoneidade da construtora: Dê 
preferência para incorporadoras 
que sejam conhecidas e tenham 
boa reputação no mercado. Se 
possível, investigue o passa-
do da construtora, veja se ela 
possui pendências na justiça 
e também visite outros empre-
endimentos feitos pela mesma 
empresa.

Documentação: A lei 4591, de 
1964, determina que, antes 
de iniciar qualquer negociação 

imobil iária, as incorporadoras 
devem registrar no cartório de 
imóveis um conjunto de quinze 
documentos. Entre eles, estão 
a prova da propriedade do ter-
reno, o projeto de construção 
aprovado pela prefeitura, o cál-
culo exato da área do imóvel e 
a descrição do acabamento e 
material uti l izado na constru-
ção. Peça uma cópia do me-
morial de incorporação da obra. 
Se a construtora não tiver, caia 
fora da negociação.

Visite a obra: Vá ao local da 
obra pessoalmente para evitar 
surpresas futuras em relação à 
infraestrutura urbana e serviços 
de água e esgoto, por exemplo.
Guarde todos documentos: To-
dos os papeis ou registros es-
critos que forem entregues pela 
construtora ao comprador de-
vem ser guardados, pois podem 
servir como provas caso haja 
problemas com a empresa pos-
teriormente. Vale tudo; desde 
folhetos promocionais a e-mail 
trocados com corretores. Pre-
venir é o melhor remédio.

Consulte o tabelião: Neste pro-
cesso, outra dica é firmar o con-
trato sempre com a assessoria 
jurídica de um tabelião. Caso 
a construtora se torne inadim-
plente e não termine a obra, 
compradores que recorreram à 
escritura pública tornam-se au-
tomaticamente proprietários de 
parte do terreno onde o imóvel 
seria construído. Fato que ga-
rante maior segurança para a 

Compra de imóvel na planta
Veja alguns cuidados que é preciso ter para não cair em fraudes



Um presente dos 
deuses para a sua 
família viver muito bem!

Entregue com piso frio em todos os ambientes.

R$599,00
Entrada facilitada e �nanciamento pós habite-se.

Mensais:

1 vaga de garagem

Apartamentos com:

2Dorms.58m² | | 1Suíte e
Sacada

Ligue e agende a sua visita:

(12) 3014-1818

Obras em
rítmoacelerado!
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Os números foram levantados 

junto a cerca de 120 empresas 

associadas pela Aconvap. Entre 

as informações divulgadas na 

pesquisa estão os números de 

empreendimentos em constru-

ção ou lançamentos nas cida-

des de São José dos Campos 

e Jacareí, demanda de habita-

ções, crescimento populacio-

nal, velocidade de vendas e 

também dados sobre a distri-

buição imobil iária nas cidades, 

considerando região e tipo de 

imóvel.

Fonte: Aconvap/ Secovi-SP

Pesquisa aponta crescimento no 
mercado imobiliário de Jacareí
A pesquisa divulgada no primei-

ro semestre de 2014 pela As-

sociação das Construtoras do 

Vale do Paraíba (Aconvap), com 

o apoio da regional do Secovi

-SP no Vale do Paraíba, revelou 

que a Jacareí passa atualmente 

por grande aquecimento no se-

tor imobil iário, o que deve atrair 

novos investimentos para a ci-

dade. 

O município, que conta hoje 

com cerca de 190 mil habitan-

tes, tem ao todo 2.441 unidades 

residenciais ou comerciais. De 

acordo com os dados, a maioria 

são empreendimentos de dois 

dormitórios, totalizando 1.010 

unidades deste tipo (41%), se-

guidos de 830 unidades (34%) 

de três dormitórios. Entre todas 

as unidades, somente 647 es-

tão disponíveis para venda. As 

salas comerciais representam 

19% dos empreendimentos, to-

talizando 452 unidades.

No levantamento anterior, Jaca-

reí contava com 2.312 unidades 

residenciais ou comerciais. A 

maioria dos empreendimentos 

já era formada por imóveis com 

dois dormitórios (44%), segui-

do por unidades residenciais de 

três dormitórios, que eram 689 

unidades (30%).

O comparativo demonstra que o 

número de imóveis disponíveis 

para venda em Jacareí apresen-

tou aumento de 36%. O cres-

cimento imobil iário da cidade 

foi em grande parte devido aos 

lançamentos de imóveis com 

três dormitórios. O número de 

empreendimentos comerciais 

não apresentou crescimento, 

mantendo 452 unidades, o que 

demonstra que o desenvolvi-

mento do mercado imobil iário 

de Jacareí tem se pautado na 

demanda por empreendimentos 

residenciais.

A pesquisa refere-se ao segun-

do semestre de 2013 e é rea-

lizada semestralmente pelas 

instituições. Por ser a segunda 

pesquisa imobil iária feita em 

Jacareí, foi possível a realiza-

ção de um comparativo com o 

objetivo de traçar um panorama 

imobil iário da cidade, seu cres-

cimento e sua relação com per-

fi l da construção civil do Vale do 

Paraíba.

Na primeira edição da pesqui-

sa feita no primeiro semestre de 

2013, foram aprovadas 2.479 

unidades em Jacareí, o que re-

vela um panorama positivo de 

grande crescimento previsto 

para os próximos anos.



Ótimo sobrado , com bom 
acabamento e pintura nova 
,área útil de 85,05 , 2 suites , 
3 banheiros ,cozinha , sala de 
jantar , sala de estar!

Cód.106601

R$230.000,00

Cód.11114

CONSULTE

Cód.103563

CONSULTE

Excelente imóvel em condo-
mínio com 3 dormitórios com 
suíte, moderno e requintado 
a menos de 5 minutos do 
Centro.

Cód.105600

CONSULTE

Excelente imóvel novo, com 
acabamento de muito bom gos-
to,escada em granito, textura, 
portão automatico, com 250 
metros quadrados de terreno.

Cód.105657

CONSULTE

Sobrado com acabamen-
to em porcelanato com 3 
dormitorios sendo 3 suítes, 
portas e janelas de madeira, 
escritorio e sala 2 ambientes.

Cód.101231

R$595.000,00

Ótimo imóvel com 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, com 
excelente acabamento, pro-
ximo de escolas, creche, su-
permercado.

Cód.104569

R$320.000,00

Casa na região central com 
ótima localização , sao 4 dor-
mitórios!

Cód.105624

R$200.000,00

Imóvel no coração de Jacareí 
com excelente àrea de lazer, 
piscina, churrasqueira, sala 
fitness, com quase 600M² de 
terreno.

Excelente imóvel, localizado 
em região nobre da cidade, 
com acabamento de primei-
ra e totalmente reformado

Sobrado com duas suítes, 
próximo ao Centro com to-
tal infraestrutura de escolas, 
supermercados, transportes 
e agencias bancárias.

Casa Nova com 02 dormitó-
rios, região expansão, opor-
tunidade de realizar seu so-
nho da Casa própria 

Cód.103016

Cód.105295

Cód.106457

Cód.106852

R$745.000,00

R$410.000,00

CONSULTE

R$190.000,00
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Venha morar em bairro 
moderno, próximo de tudo 
com potencial de valoriza-
ção, sobrado de arquitetura 
moderna!

Sobrado em bairro com facil aces-
so p/ S.J.C. com 4 dorms(3 suites), 
lavabo, piscina, salão de fitness, 
àrea p/ churrasqueira, garagem 
coberta p/ 4 carros.



102m² | 3 Quartos
1 suíte master com 12,30m²

Conforto | Sofisticação | Requinte

- Varanda Gourmet
- Fitness
- Salão de festas
- Piscina Adulto

- Piscina Infantil
- Playground
- Churrasqueira
- Vagas extra para motos.
         (à venda)
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More bem em uma das melhores regiões da cidade!

Tradição e Confiança:

Ligue e agende a sua visita:

(12) 3954-5000



Sobrado. São 04 dormitórios 
com suítes, bem espaçosos, 
com sanca de gesso e ilumi-
nação diferenciada e móveis 
planejados.

Cód.108103

CONSULTE

Terreno em condomínio, bem 
localizado em condomínio 
próximo a escolas, super-
mercados e a menos de 10 
minutos do centro.

Cód.107055

CONSULTE

Excelente chacara com lazer 
completo e pesqueiro.

Cód.107590

R$190.000,00

Imóvel em excelente con-
dominio de fácil acesso, 
na região que mais vende. 
Próximo a supermercado, 
farmacia, padaria, lotérica.

Cód.107773

R$190.000,00

Sobrado com 03 dormitórios 
no centro da cidade, oportu-
nidade única

Cód.108142

R$250.000,00

Ótima casa em condominio 
de alto padrão em bairro no-
bre com alto indice de valori-
zação. Mobiliada. 

Cód.107284

R$750.000,00

Imóvel amplo com edícula, 
proximo ao centro de Jacareí, 
região valorizada!

Cód.107732

R$210.000,00

Excelente apartamento, óti-
ma localização com armários 
embutidos e com diferencial 
que contém um Hobby Box.

Cód.107875

R$250.000,00

Sobrado em condominio, 
quintal amplo com churras-
queira, bairro tranquilo, próxi-
mo ao centro de Jacareí!

Imovel de ótima construção 
e acabamento em Condo-
mínio, pronto para morar! 

Grande oportunidade, imóvel 
de alto padrão, com 389 me-
tros quadrados de terreno, 
em região nobre

Imóvel com 02 dormitórios, 
suite,ótimo padrão, localiza-
do à 5 minutos do centro de 
Jacareí, aceita financiamento. 
Oportunidade!

Cód.107552

Cód.107741

Cód.107888

Cód.108422

CONSULTE

CONSULTE

R$550.000,00

R$200.000,00
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Excelente chácara de alto 
padrão com total segurança 
e lazer, condominio repleto de 
área verde.

Cód.109364

CONSULTE

Imóvel em condominio de 
alto padrão, Simplesmente 
impecável,bairro próximo ao 
Centro e fácil acesso para a 
Dutra.

Cód.108613

CONSULTE

Sobrado em ótima localiza-
ção, com 3 suítes, acaba-
mento em porcelanato, ga-
ragem ampla, próximo ao 
centro, segurança  24h.

Cód.108927

R$670.000,00

Imóvel novo, com 03 dorms, 
sendo 1 suite, com excelente 
construção, bairro que está 
expansão, aceita financia-
mento,

Cód.109233

R$210.000,00

Ótimo imovel, com 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, proxi-
mo de supermercados, pa-
daria, facil acesso para Rod. 
Dutra e centro de Jacareí,

Cód.109515

CONSULTE

Condomínio de Alto Padrão, 
região bem localizada, agen-
de uma visita!

Cód.108743

CONSULTE

Oportunidade para você que 
deseja comprar um imóvel 
com 04 dormitórios, novo, 
bem localizado e feito com 
muito requinte

Cód.109067

R$700.000,00

Imóvel Novo no Jardim Pa-
raiso,  com 250 metros qua-
drados de terreno, sendo 02 
dormitórios , amplo quintal.

Cód.108423

R$190.000,00

Belíssima cobertura duplex, 
com area gourmet na região 
central da cidade. Fácil aces-
so a escolas e supermerca-
dos.

Imóvel com acabamento de 
1ª qualidade, com armarios 
embutidos, escritório, brin-
quedoteca, venha conferir, 

Oportunidade de um belís-
simo terreno, murado, com 
250 metros quadrados.

Procurando um apartamento 
espaçoso com 03 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, com ar-
mários planejados? É hora de 
agendar a sua visita!

Cód.108897

Cód.109092

Cód.110979

Cód.109558

CONSULTE

R$550.000,00

CONSULTE

R$300.000,00
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  Imóvel para fins comerciais 
ou residenciais com 330m² 
de construção, região nobre, 
investimento com retorno 

Cód.110264

CONSULTE

648 metros de terreno, dis-
ponibilidade de 05 dorms., 
sendo 3 suítes, sala de jantar 
e estar e TV.

Cód.109831

CONSULTE

Imóvel em condominio fe-
chado com portaria e segu-
rança ideal para seu descan-
so e lazer com mata nativa e 
vista magnifica, 

Cód.110052

R$800.000,00

Lindo imovel novo com 03 
dormitórios, sendo 02 suítes, 
acabamento de primeira e de 
muito bom gosto, região no-
bre, venha conferir!

Cód.110189

R$460.000,00

Chácara, plana com piscina, 
churrasqueira, quadra de bo-
cha, poço semi artesiano na 
beira do Rio Paraíba, casa de 
caseiro, venha conferir!

Cód.110310

R$750.000,00

Um imóvel que vai encantar 
você ,sobrado em região no-
bre, sendo 04 dormitórios e 
01 suíte, com piscina, cerca 
elétrica, venha conferir!

Cód.109968

CONSULTE

3 dormitórios, sendo 1 suite, 
sala de jantar, sala de estar, 
lavabo, belissimo quintal ,todo 
gramado, venha conferir!

Cód.110122

CONSULTE

Excelente terreno comercial 
e residencial com ampla pos-
sibilidades de utilização, inclu-
sive desdobro para constru-
ção de casas.

Cód.110207

R$160.000,00

Cobertura duplex no Jd. 
Aquarius, armários embuti-
dos, área gourmet, piscina 
com hidromassagem chur-
rasqueira e forno de pizza.

Casa em condominio valo-
rizado, próximo do Centro 
com segurança 24 hs e por-
taria 

Imperdível! Em região privi-
legiada, com 02 dormitórios, 
sendo 1 suíte.

Belo Imóvel em Condomínio 
fechado, região em plena va-
lorização, com toda estrutura 
comercial e acesso fácil a Ro-
dovia Presidente Dutra

Cód.110043

Cód.110188

Cód.110240

Cód.110335

R$850.000,00

CONSULTE

CONSULTE

R$360.000,00
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Você está procurando 
imóvel para alugar?

(12) 3954-9777

Na Amagai Imóveis, além 
de centenas de imóveis 
para locação, você contará 
com corretores quali�cados 
que facilitará todo o processo 
de negociação.

Acesse já o nosso site: 
www.amagai.com.br 

Conheça já as soluções que a Amagai Imóveis 
pode proporcionar à você e sua família!
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Procurando um Sobrado 
bem construído, com muito 
bom gosto, acabamento de 
1ª linha, acabou de encontrar

Excelente imovel de alto pa-
drão, com estrutura comple-
ta, amplo espaço, conforto, 
elegancia e bom gosto.

Cód. 110341

Cód. 110532

CONSULTE

CONSULTE

Imóvel com 03 dorms, sui-
te, closet, com móveis pla-
nejados, àrea gourmet com 
churrasqueira.

Lindo sobrado com 03 dor-
mitórios, excelente localiza-
ção, á 5 minutos do centro de 
Jacareí, proximo de feira livre, 
colegios, hipermercados, 

Cód. 105439

Cód. 110638

R$728.000,00

CONSULTE

Imóvel bem construído, com 
03 dormitórios, acabamento 
de 1ª linha, cozinha planejada 
e área gourmet.

Cód. 111097

CONSULTE

Sobrado com 4 dorms, suite, 
closet com armarios planeja-
dos, espaço gourmet e belis-
simo quintal todo gramado.

Chácara com 03 dorm. sen-
do um suíte e hospedaria 
com 04 suítes com churras-
queira, hidromassagem,pis-
cina e casa de caseiro.

A  5 minutos do centro da 
cidade! Lembrando que são 3 
dormitórios, com 02 vagas de 
garagem cobertas.”

Cód. 110568

Cód. 105982

Cód. 102683

CONSULTE

R$170.000,00

R$900.000,00

Imóvel, bem localizado, co-
modos grandes, 2 dorms.
sendo 1 com suite e closet,-
garagem coberta e cozinha 
planejada. 

Região super valorizada, pró-
ximo a Univap, Shibata, fácil 
acesso p/ Rod. Pres. Dutra. 

Cód.103428

Cód.107301

CONSULTE

R$140.000,00

Imóvel Belíssimo em local pri-
vilegiado com bela vista pa-
norâmica e com 04 dormitó-
rios sendo 01 suíte!

Cód.110484

R$750.000,00

Com 01 adega subterrânea, 02 
lareiras, piscina SPA, suíte máster 
com 62m², piso mármore traver-
tino, madeira maciça, carpete ale-
mão, 03 suítes, e muito mais.

Cód.110621

CONSULTE
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Lindo lote plano em bairro 
bem localizado, fácil acesso, 
ótima valorização, aceita pro-
posta.

Apartamento novo, com mó-
veis planejados, ótimo con-
dominio no bairro Villa Branca.  
Fácil acesso, condominio 
custo baixo.

Apartamento, sala com por-
celanato, 02 dorms. com piso 
de 1ª linha, portas de madeira, 
acabamento em gesso, cozi-
nha com armários. 

Sobrado com armários, lazer 
completo, com churrasquei-
ra, forno á lenha, cook Top, 
piscina e muito mais.

Cód. 107579

Cód. 108570

Cód. 109265

Cód. 109658

R$75.000,00

R$330.000,00

R$145.000,00

R$1.400.000,00

Imóvel próximo ao Centro, fá-
cil acesso à Rod. Pres. Dutra, 
próximo a supermercados, 
lotérica, banco, escolas, far-
macias e etc..

“Ótimo apartamento novo !  
Próximo a escola, padaria, 
ponto de ônibus e pontos co-
merciais em geral.”

Apartamento com armários 
planejados em condomínio 
proximo a rodoviária nova e 
fácil acesso a Rod Pres. Dutra.

Excelente imóvel, com aca-
bamento de ótima qualida-
de, piscina, em condominio 
proximo á padaria do bairro.

Cód. 107762

Cód. 108997

Cód. 109391

Cód. 109744

R$340.000,00

R$300.000,00

R$150.000,00

R$670.000,00

Sobrado, construção de 
qualidade, porcelanato em 
toda a casa, hidromassa-
gem, cozinha planejada,am-
bientes claros e arejados.

Terreno em condomínio alto 
padrão, 3 minutos do centro, 
boa localização. 650m2 para 
construir casa dos sonhos.

Imóvel novo com hidromas-
sagem, jardim de inverno, 
churrasqueira, portão auto-
mático e energia solar.

Excelente imóvel próximo à 
padarias, faculdade, super-
mercado, praça e área de 
lazer.

Cód. 108158

Cód. 109189

Cód. 109643

Cód. 109811

CONSULTE

CONSULTE

R$266.000,00

R$477.000,00
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Difícil achar outra: Casa com 
2 cômodos, 1 wc, no Parque 
dos Principes, sala, cozinha, 
porão, quintal, 1 vaga na gara-
gem, 140 m² de terreno.

Lindo Sobrado novo, com 
acabamento de qualidade, 
ambientes amplos e areja-
dos, quintal grande, ótima lo-
calização.

Imóvel novo, com 2 dormi-
tórios, 1 wc, próximo a esco-
la, padaria, farmácia e trans-
porte, aceita financiamento

Apartamentos de 2 e 3 dor-
mitórios, com metragem de 
77 e 97m², todos com varan-
da gourmet, 1 e 2 vagas de 
garagem.

Cód. 110436

Cód. 110492

Cód. 110652

Cód. 101195

R$70.000,00

R$350.000,00

R$147.000,00

CONSULTE

Galpão Industrial, com escri-
tórios, refeitório, banheiro, es-
paço para manobra, com fácil 
acesso a Dutra, pé direito alto.

Imóvel novo, todo em 
piso frio, próximo a esco-
la, padaria, mercado, far-
mácia e ponto de ônibus. 
Aceita financiamento.

Cód. 110533

Cód. 110675

R$3.200..000,00

R$165.000,00

Apartamento desocupado, 
comôdos amplos, sala jantar 
e estar, suíte com closets, use 
FGTS.

Cód. 110276

R$180.000,00

Imóvel no Jardim das Indús-
trias, 2 dormitórios, sala, co-
zinha, wc, quintal, porão, 2 
vagas garagem (coberta), 
Aceita Financiamento.

Cód. 110437

R$160.000,00

Galpão muito bem localizado, 
no jardim santa maria com 
150 m² área total, boa área 
pra comércio, com banheiros 
e estoque.

Imóvel com 3 dorms, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, benheiro, 
lavanderia, área de serviço, 4 
vagas de garagem, próximo 
a ponto de ônibus.

Cód. 110647

Cód. 110683

R$198.000,00

R$220.000,00

Linda casa, próximo a ponto 
de ônibus, escolas. padaria, 
farmácia, supermercado e 
fácil acesso a Dutra e São 
José dos Campos.

Cód. 110305

R$265.000,00

Sobrado com móveis pla-
nejados, com área de lazer 
completa, quintal amplo, sla 
ampla, fácil acesso a Dutra.

Cód. 110486

R$560.000,00
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Casa, 2 dorms. no Jd. Santa 
Marina, Sala, Cozinha, Ba-
nheiro, Lavanderia e Quintal. 
Aceita Financiamento.

Lindo Sobrado, próximo a 
padaria, farmácia, escola, ôni-
bus e muito mais.

Área para construção de apar-
tamentos em sistema de in-
corporação, bairro urbanizado, 
escolas, comercio etc.

Apartamento espaçoso com 
3 dorms., 1 suíte, sala ampla, 
sacada, elevador. Próximo a 
ponto de ônibus e comércios 
em geral. 

Cód. 109827

Cód. 109935

Cód. 110014

Cód. 110128

R$170.000,00

R$240.000,00

CONSULTE

R$220.000,00

Amplo galpão com 1000 M² 
de área total, Pé direito 8 m, 
excelente acesso, dentro do 
Condomínio Vale Industrial 
Paulista com segurança

Sobrado novo, 3 dormitórios, 
1 suite, sala com painel para 
TV, cozinha r lavanderia com 
armários, banheiros com ga-
binete e box blindex e lavabo.

Conforto e qualidade de 
vida, tenha a cidade em suas 
mãos, proximo ao shopping, 
supermercados, escolas, fa-
culdade, padaria.

Sobrado com ótima locali-
zação, ambientes amplos e 
arejados, dormitórios com 
piso laminado.

Cód. 109864

Cód. 109984

Cód. 110034

Cód. 110212

R$1.900.000,00

R$340.000,00

R$265.000,00

R$450.000,00

Casa com 4 dorms com ar con-
dicionado, 1 suíte master com  
closet, sala com 2 ambientes, sala 
TV, lareira, escritório, varanda, área 
lazer com piscina, paisagismo.

Sobrado com ótimo acaba-
mento, 3 dorm, suite, closet, 
4 vagas de garagem, área de 
lazer e fácil acesso.

Imóvel todo reformado, 
3 dormitórios, suite, sala 
2 ambientes,  jardim de 
inverno,.

Excelente imóvel, boa estru-
tura e localização, com mó-
veis planejados na cozinha 
e em um dormitório. Vale a 
pena conferir!

Cód. 109904

Cód. 109991

Cód. 110104

Cód. 110245

R$750.000,00

R$800.000,00

R$260.000,00

R$360.000,00
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Quer comprar, 
vender ou alugar

o seu imóvel?

Na Amagai Imóveis
trabalhamos comprometidos com 
a ética, transparência, respeito 

e sustentabilidade, gerando 
credibilidade entre amigos 
colaboradores e clientes.
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Credenciada a:

Corporativos
(12) 3954-9797

Unidade Leonídia
Rua Dom Pedro II, 289 

Jd. Leonídia - Jacareí/SP 
(12) 3954-9777

Unidade Jardim Luiza
Rua Irajaroga, 164

Jardim Luiza - Jacareí/SP 
(12) 3955-4545

Unidade João Américo 
Rua João Américo da Silva, 21

Centro - Jacareí/SP 
Tel: (12) 3954-5000

3

Prêmios e Reconhecimento:

Acesse já:

www.amagai.com.br


