cohab

Cohab/Campinas
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: NOVEMBRO

DATA

TOTAL:

57

NOME / EMAIL

02/11/2012 Willian Cesar
22:41 hs wccampos@hotmail.com

03/11/2012 Cesar
13:08hs cbp-ex@hotmail.com

05/11/12
10:40 hs

Bruna Oliveira
Bruna.enac@gmail.com

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

Trata-se de área particular dentro do Programa de
Bom venho atraves (sic) me informar sobre a
Regularização Fundiária onde a Cohab Cp presta
situação do Bairro Jd Santo Antonio em
alguns serviços. Quanto aos questionamentos, o
Campinas.... pois residuo nesse bairro e queria
serviço de topografia que está sendo realizado no
algumas
informações.
Sobre
possivel
local definirá o que é área de risco ou não,
desapropriação ou desocupação desse bairro ,
sera que futuramente, teremos algum situação Regularização portanto só após será possível definirmos que
desse tipo no bairro, pois moramos na area
medidas serão tomadas em conjunto com SEHAB.
verde com luz, agua... sera que futuramente
.
teremos alguns problema. Mesmo tendo o
cadastro na CDHAB. E mesmo estando em
fase fundiaria no bairro
Ola meu nome é césar, gostaria de saber
quando abre as inscrições para o projeto minha
casa minha vida, moro de favor e não tenho
outro lugar pra morar, como que faço para min
escrever no projeto?
Uma conhecida minha foi sorteada da cohab
"apartamento em campinas".
Ela esta mudando para minas gerais e disse
que gostaria de fazer uma doação do
apartamento pra mim. Ela sabe da minha
situação moro de favor e tenho um filho de 3
anos. Porém a caixa ainda esta fazendo
vistorias para verificar se os sorteados
realmente mora nos apartamentos.
Existe uma forma de regularizar e passar o
apartamento para o meu nome?

Minha Casa
Minha Vida

Minha Casa
Minha Vida

DATA
RESPOSTA

07/11/2012
14:45 hs

Comparecerui na Cohab e preencher a ficha de
interesse em moradia,

05/11/2012
08:27 hs

O apartamento sorteado não pode ser transferido.
A Caixa Econômica Federal não permite a troca ou
transferência.

05/11/2012
11:08 hs

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

Luciano de Almeida
05/11/2012
Luciano.almeida
13:06 hs
@engemix.com.br

Poderia me ajuda? Sou Luciano morado de
Favor comparecer ou ligar na Secretaria Municipal
campinas do Bairro JD do lago ll Rua João
de Habitação, Rua São Carlos, 677 Vila Industrial
galego numero 680 SP, 13051-132.
Regularização (ao Lado da Cohab) ou ligue para F:3119-9613.
Ob. Esta casa eu comprei há um ano, gostaria
de saber se tem algo a respeito,
Que precisa se cadastrar? Não sei se vai sai do
lugar, poderia me ajuda por favor?

05/11/2012 Luana dos Santos Silvestre
14:12 hs Luh.bet03@hotmail.com

Minha mãe tem cadastro na Cohab há mais ou
menos uns 10 anos e o nome dela não saiu no
primeiro sorteio dos apartamentos.
Gostaria de saber para quando está previsto a
data do próximo sorteio do projeto minha casa
minha vida e se tem algum tipo de possibilidade
do nome dela ser sorteado.

Minha Casa
Minha Vida

DATA
RESPOSTA
05/112012
14:05 hs

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Os cadastros que não foram sorteados,
automaticamente participarão do próximo sorteio.

05/11/2012
14:32 hs

renovar cadastro telefone 19 32652902 ou 19
88018928

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Coha e preencher a ficha de
interesse em moradia para renovar seu cadastro.

05/11/2012
15:42 hs

06/11/2012 Marizeth Prado
09:47 hs marizeth@ourodiesel.com.br

Gostaria de saber informações sobre o cadastro
no programa Minha Casa MInha Vida. Como
quando, onde e quais critérios para o mesmo.

Minha Casa
Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas e preencha o
formulário de interesse em moradia. Um dos
requisitos primcipais é residir em Campinas a mais
de 2 anos e ter renda familiar de até R$ 1.600,00.

06/11/2012
10:04 hs

06/11/2012 Marizeth Prado
10:12 hs marizeth@ourodiesel.com.br

Pago aluguel e moro sozinha a mais de cinco
anos.Como comprovo isso? Para fazer a
inscrição quais os documentos necessários?
Tem alguma data limite para tal?

06/11/2012 Eliane Gomes de Oliveira
14:25 hs vendas41@caixasnet.com

A minha dúvida é referente ao segundo sorteio .
Eu estou no segundo grupo porém não localizei
meu nome, vai ter ainda mais lista para
convocação ?

Miquéias Eduardo Vieira
07/11/2012
pr.miqueias.eduardo
10:45 hs
@gmail.com

Gostaria de saber quais são os procedimentos
que devo fazer para obter o apartamento da
cohab, tendo em vista que fui sorteado
recentemente, também já fiz a atualização do
cadastro.

05/11/2012 Claudinei Aparecido
14:56 hs Dinei_silva10@hotmail.com

Minha Casa
Minha Vida

Minha Casa
Minha Vida

Minha Casa
Minha Vida

Favor trazer CPF e RG e comprovante de
residência para preencher o cadastro. Não há por
enquanto data limite para preencher a ficha e
posteriormente a Cohab a chamará com toda a
documentação para efetivar o cadastro.
Aguarde sua convocação, no seu endereço, pois,
sua classificação foi No. 478 e estamos chamando
o No. 290.
Como o sr foi sorteado, deverá aguardar
convocação em seu endereço de correspondência
para trazer a documentação. Para acompanhar as
convocações, entre no site da Cohab:

06/11/2012
10:22 hs

06/11/2012
14:35 hs

07/11/2012
10:57 hs

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

07/11/2012 Rodrigo Leão Papa
12:47 hs paparodrigo@hotmail.com

07/11/2012 Suzane Piazon
19:39 hs suzanepiazon@yahoo.com.br

08/11/2012 Rosângela Jerônymo Gerato
16:30 hs rgerato@terra.com.br

09/11/2012 Wagner Antonio
18:25 hs weseg1@hotnail.com

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber se existe algum sait onde
posso estar fazendo um cadastro de habitação
para o próximo sorteio,e doc nescessarios

Minha Casa
Minha Vita

Favor comparecer na Cohab e preencher o
Formulário de Interesse em Moradia, e
posteriormente o sr. será chamado para efetivar
seu cadastro.

07/11/2012
13:40 hs

Minha Casa
Minha Vida

Como a sra não foi sorteada, deverá aguardar o
próximo sorteio. Os cadastros reservas também
foram sorteados. O seu cadastro continua para o
próximo sorteio, havendo alguma alteração, venha
atualizar.

08/11/2012
09:57 hs

A sra. deverá informar ao cartório que não possui a
original, solicitou junto à Cohab esta cópia
autenticada e que a Cohab não pode lhe passar o
original.

09/11/2012
08:27 hs

Infelizmente não tive a sorte de ser sorteada
neste ultimo sorteio que houve para famílias
com renda até 1.600, gostaria de saber a
respeito destas habitações do Jardim Bassoli,
como faço para participar do sorteio?
Tem como colocar meu nome na reserva para
aqueles que são inadiplentes?
Apresentamos a cópia do contrato autenticada
em cartório para registro o qual não foi aceito.
Querem o original.
Preciso registrar essa propriedade.
Solicito orientação de como podemos fazer
para resolver isto.
CONFORME CONVERSA PELO TELEFONE,
PEÇO QUE MANDE OS DOCUMENTOS
PARA: WAGNER ANTONIO GONÇALVES
PEREIRA CPF 498.730.086-91, RUA PAULO
FRONTIN
878,
CENTRO
,SETE
LAGOAS,MINAS GERAIS , CEP 35700-049 ,
(TEL: DE CONTATO 31 85742075 / 31 3774
0292 ) . ESTOU LHE ENVIANDO OS
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA QUE O
SENHOR POSSA ME ENVIAR O TERMO DE
QUITAÇAO REFERENTE AO CONTRATO Nº
1440395
EM NOME DE RAIMUNDO
FERNANDES COSTA CPF 178.104.426-00
PARA FINS DE INVENTARIO

Cópia de
Contrato

Termo de
Quitação

Sua solicitação foi encaminhada ao Protocolo Geral
da Cohab Campinas e será providenciado. Em
relação ao endereço o sr deverá se informar
diretamente no setor competente da Prefeitura
Municipal de Campinas.

12/11/2012
11:15 hs

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

11/11/2012 Flaviana Aquino
13:57 hs Flaviane.aquino@gmail.com

Boa tarde, meu nome é FLAVIANE FERREIRA
DE AQUINO CPF:29088705844, e fui
convocada no segundo sorteio dos
apartamentos minha dúvida é que eu ainda não
recebi a carta para levar as documentções

12/11/2012 Juliana Caldeira
18:29 hs juliana-caldeira@live.com

Sou moradora do jd. anchieta; na época em que
foram marcar as casas com um "X" para que
essas familias fossem contempladas, a minha
casa já havia sido derrubada pela chuva,
expliquei para algumas pessoas a situação e o
que eu ouvi foi "você não tem casa para
marcar", poxa havia caído fazia poucos meses Àrrea de Risco
muitos sabem disso, e eu estava em um
cômodo da minha mãe com os meus móveis
desmontado uma situação de calamidade,
expliquei tudo para o alfredo, mas disse que eu
o procurei tarde e que já havia fechado as
inscrições para o sorteio, pediu para esperar
que ele resolvia minha situação, passou o
sorteio ele não atende os telefonemas, eu não
poderia ficar mais esperando o alfredo me
procura

13/11/2012 José Hercules da Silva
00:05 hs herculle_silva@hotmail.com

caro sr meu nome é jose Hercules da silva
êu gostaria de saber si êu posso muda a minha
fixa porque êu fiz iscrição pra casa
mas agora êu preferia o a partamento
isto é posivel espero resposta
desde já agradeco acomprenção

Fui sorteado dentro do segundo grupo de
inscritos no últimosorteio da COHAB, ainda não
fui chamado para a montagem da pasta.
Preciso saber sobre a ncessidade de quitação
13/11/2012 Michel Morandi
de dívidas para cadastramento na Caixa
12:49 hs arte.projetocriativa@gmail.com
econômica, tenho uma dívida de aluguel como
fiador que precisa ser quitada, é possível a
inscrição no programa minha casa minha vida
mesmo com essa dívida em meu nome?

Minha Casa
Minha Vida

Minha Casa
Minha Vida

Minha Casa
Minha Vida

RESUMO DA
RESPOSTA
As convocações estão sendo enviadas, aguarde
sua convocação, pois são 40 pessoas por dia.
Caso o seu endereço mudou, venha até a Cohab
para atualizar seu endereço.

DATA
RESPOSTA
12/11/2012
09:15 hs

A sra deverá entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Habitação, Rua São Carlos, 677 Vila
Industrial (ao lado da Cohab) e explicar o que a sra
está relatando neste email, pois é a Secretaria que
remove as famílias das áreas.

13/11/2012
08:13 hs

Se o sr foi sorteado no sorteio do dia 22/09 foi para
apartamento. Se não foi sorteado, deverá aguardar
o próximo sorteio, que ainda não temos data
prevista. Em relação ao seu cadastro, se houver
alguma mudança de endereço ou qualquer outra
informação, venha fazer a atualização.

13/11/2012
08:06 hs

A Caixa Econômica Federal verifica se o nome está
com restrição (negativado), ma aguarde sua
convocação e converse

13/11/2012
13:48 hs

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

13/11/2012 Priscila Trezza
14:07 hs priscila@cleansistem.com.br

14/11/2012 Clovis R. Santos
10:39 hs clovis.ro@ig.com.br

14/11/2012 Daniel C. Motta
12:51 hs Dan.motta10@hotmail.com

14/11/2012 Franciele Freitas
15:07 hs Bay_naza@hotmail.com

15/11/2012 João Batista Marciel
14:33 hs domingosob1@hotmail.com
Raquel Gonçalves
16/11/2012
Raquel.turismo2010@hotmail.
10:45 hs
com

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

È considerado também a periculosidade, tudo que
compõem o salário, do casal

13/11/2012

Favor nos enviar o nome do adquirente e número
do contrato para podermos localizar

14/11/2012
11:42 hs

Minha Casa
Minha Vida

Compareça até a Cohab e preencha a ficha de
interesse em moradia e posteriormente o sr será
chamado para efetivar seu cadastro.

14/11/2012
12:59 hs

14/11/2012
15:31 hs

Minha Casa
Minha Vida

Em relação aos imóveis que são retomadas por
decisão da Justiça, a Cohab chama conforme o
cadastro existente. Em relação a renda de não
poder ultrapassar R$ 1.600,00, são critérios do
Governo Federal.

tem como mi fornece o cpf da minha esposa
pois eu preciso de fazer o inventário e eu não
tenho o cpf e ne do rg tem como voces mi
fornece / obrigado

Informações

Não podemos fornecer informações via email.

19/11/2012
08:53 hs

Gostaria de saber se posso me inscrever para
obter um imóvel. Não moro em área de risco.

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab e preencher a ficha de
interesse em moradia

19/11/2012
08:18 hs

Meu esposa ganha na Carteira de Trabalho
R$790,00 + adicional de periculosidade e eu
ganho R$800,00 na carteira de trabalho, vocês
consideram o valor de adicional de
periculosidade na soma para o programa da
Cohab (renda até r$1.600,00 ) ou somente o
valor de R$790,00 + R$800,00 (somada as
duas rendas )
tenho imóvel em registrado no cartorio em
nome da COHAB hipoteca quitada, já registrada
no cartório quero vender, a cohab liberaria
escritura em nome do futuro comprador?
nao há registro ou averbação do contrato cohab
já quitado.documentos necessário para isso, e
estimativa de custo.

Gostaria de saber o que devo fazer para me
cadastrar no programa da cohab?
Meu nome é Franciele, e gostaria de saber o
que é feito com as casas que os moradores tem
de devolver por causa de dividas com a
COHAB? o fato é que tenho inscrição junto a
instituição e a atendente disse que não posso
participar de nenhum sorteio porque juntando
as rendas minha e de meu esposo, ultrapassa
um pouco o limite de até 3 salarios minimos,
mas não posso pagar aluguel pra sempre!

Minha Casa
Minha Vida

Escritura

cohab

Cohab/Campinas
TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE SABER QUANDO VAI HAVER
OUTRO SORTEIO PRA PESSOAS QUE
PAGAM ALUGUEL,POIS PAGO ALUGUEL,A
MINHA CASA É MUITO ANTIGA COM VARIAS
RACHADURAS,E O PROPRIETARIO TA
Daniela Miller de Oliveira
16/11/2012
QUERENDO A CASA,NAO TENHO
Dmiilerdeoliveira@yahoo.com.
12:51 hs
CONDIÇOES DE PAGAR ALUGUEL CARO.E
br
OUTRA COISA COMO FAÇO PRA PEGAR A
CASA DE PESSOAS QUE NAO
CONSEGUIRAM PAGAR AS
PRESTAÇOES,COMO DEVO FAZER,DESDE

Minha Casa
Minha Vida

Se a sra tem cadastro ele continua para o próximo
sorteio. Se ainda não tem o cadastro, venha até a
Cohab e preencha a ficha de interesse em moradia.
Mas ainda não temos a data prevista para o
próximo sorteio.

19/11/2012
08:25 hs

tenho carteira assinada e trabalho em campinas
durante 3 anos na construçao civil nunca fiz o
16/11/2012 Luiz Fernando R. Pessoa
cadastro por que meu patrao nunca me
18:08 hs luizfernadopessoa@gmail.com forneceu o olerite preciso muinto de um lar tem
outro jeito de que eu possa fazer parte do
sorteio.

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab Campinas e
preenchar a ficha de interesse em moradia.

19/11/2012
08:50 hs

Queria saber quando as inscrições estão
17/11/2012 Maria Fernanda
abertas, gostaria de estar fazendo meu
09:20 hs Nanda.amorim@yahoo.com.br cadastro.

Minha Casa
Minha Vida

Compareça na Cohab e preencha a ficha de
interesse em moradia.

19/11/2012
08:27 hs

DATA

NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber , agente que mora em area
19/11/2012 Ana Carolina de Lira
verde , se agente vai sair ou se agente não vai
14:08 hs aninha-caroldan@hotmail.com sair , e se agente for sair mesmo se tem alguma
previsão somos da região do campo Grande .

20/11/2012 Adriano Roberto de Carvalho
16:24 hs adriano.altec@bol.com.br

Gostaria de saber sobre o sorteio da cohab,pois
fui um dos selecionados para obter uma
moradia e o faço pois sou o numero 707 do
sorteio e precisa saber quando posso levar
meus documentos para o financiamento junto a
caixa,pois não quero perder esta oportunidade
,pois também não tenho casa própria é uma
oportunidade única para mim.

Regularização A sra. deverá procurar a Secretaria Municipal de
Habitação, Rua São Carlos, 677 (ao lado da Cohab
Campinas) ou pelo telefone: 3119-9613, para se
informar sobre sua área.
Minha Casa
Minha Vida

Aguarde convocação para trazer a documentação.
Se o seu endereço mudou, venha atualizar o seu
cadastro. No site da Cohab também está sendo
divulgada a lista de convocados.

20/11/2012
08:14 hs

21/11/2012
08:17 hs

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

Gostaria de adquirir uma casa, porém não sei
como funciona para realizar a inscrição pelo o
21/11/2012 Mônica Pfeifer
10:33 hs monica.pfeifer@medley.com.br site da Cohab, por gentileza, alguém poderia
me ajudar
Temos em mãos um compromisso de compra
em nome do meu pai (falecido) e precisaríamos
regularizar junto à COHAB a partilha feita após
a morte do mesmo. Ele faleceu em 1983 e só
Kelli Marques
21/11/2012
agora tivemos um respaldo de um advogado
kel_marques2002@yahoo.com
15:03 hs
que de fato descobriu esse caminho para
.br
podermos regularizar junto ao cartório de
imóveis aqui de Jundiaí. Gostaria de saber o
que eu poderia fazer pra regularizar isso?
Boa tarde, fiz o cadastro CIM, e meu nome ficou
na lista de espera, como faço pra saber se meu
nome foi escolhido , pois minha amiga disse
que saiu um apartamento pra mim no
22/11/2012 Thais Bueno de Godoy Pereira
Residencial Sirius próximo ao Florence. Não me
12:23 hs thais_rafakemi@globomail.com
lembro nem o emdereço e nem o telefone que
deixei para recado, seria muito bom se voceis
pudessem me ajuda.

22/11/2012 viviane de Abreu
19:33 hs vyvyrh@gmail.com

Gostaria de saber se esta aberta inscrição para
Casas e Apartamento? Ou qual é a data que eu
posso estar fazendo a inscrição ?

23/11/2012 Erika de Lima Silva
11:53 hs erika.silva@talog.com.br

Bom dia!
Eu gostaria de saber sobre financiamentos de
apartamentos,como é o andanmento dos
financiamento,valor,renda,como esta o
andamento dos apartamentos.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab e preencher a ficha de
interesse em moradia. Posteriormente a sra. será
chamada para efetivar seu cadastro

21/11/2012
10:49 hs

Encaminhamos para análise, uma vez que o
contrato em referência não consta liberado para
minuta de escritura, esclarecemos que solicitamos
abertura de protocolo para liberação de minuta de
escritura.

21/11/2012
15:56 hs

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab e atualizar o seu
cadastro. Horário das 8:00 as 12hs.

22/11/2012
12:58 hs

Minha Casa
Minha Vida

favor comparecer na Cohab e preencher a ficha de
interesse em moradia. Posteriormente a sra. será
chamada para efetivar o cadastro

23/11/2012
08:11 hs

Minha Casa
Minha VIda

A Cohab não trabalha com financiamentos de
imóveis. A sra. comparece aqui na Cohab preenche
uma ficha de interesse em moradia e aguarda uma
convocação para o cadastro e depois participará
do próximo sorteio, que não temos data prevista. È
necessário morar em Campinas a pelo menos 2
anos e ter renda familiar ide até R$ 1.600,00.

23/11/2012
12:23 hs

Minuta

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

26/11/2012 Daniela Fernanda Rocha
14:19 hs dani_salu88@hotmail.com

DATA
RESPOSTA

Consta em aberto em nome de Ray Miller da
Conceição os meses de: agosto, outubro e
novembro de 2012. Favor ligar o Departamento de
cobrança, nos fones: 3119-9577 e 3119-9580.

23/11/2012
13:53 hs

Minha Casa
Minha Vida

O seu cadastro continua para o próximo sorteio,
mas não temos data prevista. Se precisar atualizar
seu cadastro, favor comparecer na Cohab para
atualizar.

26/11/2012
08:09 hs

Minha Casa
Minha Vida

Estão sendo chamados os adquirentes que foram
sorteados como titulares. A sra. deverá aguardar
para saber se vai ser chamado os adquirentes
sorteados no cadastro reserva.

26//11/2012
14:00 hs

BOM DIA MEU PAI FOI SORTEADO, EU
QUERIA SABER SE TEM OUTRA FORMA DE
SABER QUANDO ELE SERA CHAMADO ALEM
DA CARTA NA RESIDENCIA, POR ELE SE
PREOCUPA COM PROBLEMAS DE CORREIO
E NAO EFETUAREM A ENTREGA DA
POSTAGEM SOLICITANDO A PRESENCA O
NOME ANTONIO ALEXANDRE DE MORAES

Minha Casa
Minha Vida

Favor aguardar comunicado em casa ou consultar
o site da Cohab os Convocados para o mês.

26/112012
14:08 hs

Gostaria de saber quando começa as inscrições
das casas e como eu faço para participa do
sorteio?

Minha Casa
Minha Vida

A sra. deverá comparecer na Cohab e preencher a

26/11/2012
14:52 hs

Gostaria de esclarecer uma duvida, tenho um
cadastro com a cohab que fiz ha 4 anos atrás,
e nesse ultimo sorteio eu não fui sorteada, e
gostaria de saber se tem previsão para um novo
sorteio e se meu cadastro continua com a
cohab ou se eu terei que fazer um novo? caso
continue gostaria de saber se eu continuo
participando dos sorteios? Obrigada, Bruna
Alice de Oliveira.

Boa tarde gostaria de saber se já foram
enviados os nomes das pessoas e quantas
24/11/2012 adriana de souza
foram aprovadas e até quando é o prazo para
13:50 hs adrienfermeira@yahoo.com.br
entrega dos apartamentos pois estou na lista de
espera .

Jose Claudio Velozo de
21/11/2012 Moraes
10:37 hs claudiovelozo2009@hotmail.
com

RESUMO DA
RESPOSTA

Cobrança

Recebemos uma carta convocação datada 07
de novembro com prazo maximo de retorno
luciana conceicao
para 12 de novembro ,porém com o carimbo do
23/11/2012
lucianaconceicao@missoesnac correio cohab esta datado 13 de novembro um
13:25 hs
dia após o linite. Gostariamos de saber ao que
ionais.org.br
se refere ?

25/11/2012 Bruna Alice
09:19 hs brunaalice24@yahoo.com.br

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ficha de interesse em Moradia e aguardar para
efetivar o cadastro.

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

Jonas Rodrigues dos Santos
26/11/2012
jonas.santos@lanmarmetal.
15:20hs
com.br

SOLICITAÇÃO
No bairro Vila União em Campinas tem um
terreno localizado em esquina com a “R. Da.
Esmeralda Oliveira Mathias” e “R. Ophir Correia
de Toledo” e gostaria de saber se há algum
proprietário do terreno.Se não como faço para
compra o terreno, como devo proceder.Se sim
Haveria a possibilidade de enviar o contato do
proprietário, para que eu possa conversar.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Informações
Gerais

O cliente em referencia transferiu em Baixa CADMUT
10/03/2000, o imovel situado à Rua
Itapetininga, 1080, quadra M lote 03 , conforme
contrato
130.0179-5.
Neste momento está tentando financiar um
Rose Hernandes
26/11/2012
imovel atraves do minha casa minha vida pela
rose.capitalimoveis@hotmail.c
21:33 hs
CEF, e a mesma está solicitando com urgencia
om
matrícula de alienação do imovel no SICDM
e/ou
CIWEB/SIACI.
Cliente já comparecer na Cohab em Campinas
e o documento que deram para ele não foi
aceita pela CEF.

27/11/2012 Joice Piffer Barichello
09:29 hs joice.piffer@gmail.com

27/11/2012 Michelle
12:25 hs micklindinha@hotmail.com

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O sr deverá consultar a Prefeitura Municipal de
Campinas, mas não sei se eles poderão lhe dar
esta informação, ou ligue 156.

26/11/2012
15:40hs

Informamos que a matrícula do imóvel não
resolverá o problema do cliente em referência,
tendo em vista que o cessionário do imóvel não
providenciou a escritura do mesmo, sendo assim,
na matrícula a proprietária do imóvel é a COHAB
CAMPINAS, Para maiores esclarecimentos
colocamo-nos a sua disposição para prestar
maiores unformações via email ou telefone:

28/11/2012
09:57 hs

ritabasso@cohcp.com.br ou fone 19-3119-9554

Havia programado de ir até vocês e como
encontrei este e-mail gostaria de saber se pode
me ajudar.
Trabalho aqui em Campinas há alguns meses e
sou de Amparo, viajo diariamente e estou tendo
uma despesa considerável com combustível e
principalmente pedágio. Pensando em
estabelecer residencia aqui fui atrás de alguns
apartamentos minúsculos, mais o aluguel é
totalmente fora da realidade. Sou arrimo de
família e não tenho a menor condição de arcar
com mais esta despesa.

Minha Casa
Minha Vida

Para se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, os doi scritérios principais são: Morar ou
trabalhar a mais de dois anos em Campinas e ter
renda familiar de até R$ 1.600,00. Caso a sra. se
enquadre nestes dois critérios, compareça para
preencher a ficha de interesse e aguardar para
posteriormente efetivar seu cadastro.

27/11/2012
11:07 hs

Gostaria de saber quando que é disponibilizado
as inscrições ou cadastro para aderir
habitações. Só pode se cadastrar somente
quem possui no minimo 3 salario como consta
no site.

Minha Casa
Minha Vida

favor comparecer na Cohab e preencher a ficha de
interesse em moradia e depois será efetivado o seu
cadastro.
Os requisitos são: morar em Campinas a mais de
dois anos e ter renda de até 1.600,00.

27/11/2012
13:04 hs

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, meu nome é Alexandre, estou enviado
esse email para esclarecer uma dúvida que
27/11/2012
minha mãe tem sobre o programa minha casa
Alexandre
16:38 hs
minha vida, ela gostaria de saber se ainda está
alexandremsnup@hotmail.com
participando do programa ou se ela foi
desligada do programa, por favor como faço
para esclarecer essa dúvida?

Minha Casa
Minha Vida

Verifique com sua mãe se ele tem o cadastro na
Cohab. Se ela tem o cadastro e não foi sorteada
em 22/09, o cadastro continua para o próximo
sorteio, que ainda não temos data definida.

27/11/2012
16:47 hs

boa noite ja fui varias vezes na cohab e
ninguem me passa direito as informaçoes, e
tava tndo um sorteio para pessoas, mais nao
me enquadrei pq naum tinha a renda
nescessaria, por favor ajude-me a financiar um
apartamento, em campinas- se possivel no
basoli.é um lugar lindo e fica perto de td
inclusive de creche para minha filha,, moro com
minha mae, e é area de risco,, proximo ao
corrego, e esta abrindo o corrego e minha cerca
ja caiu, embaixo da casa da minha mae é uma
mina de agua, qndo chove molha muito dentro
de casa, e a casa de cima da minha vizinha ta
preste a cair pq a parede dele ta raxando e
pode cair encima da casa da minha mae, por
favor quero financiar, naum qro nada de graça...
minha filha tem um 1 aninho de idadee e eu
preciso da minha casa.. e qndo chove entra
muito bicho dentro de casa.. obrigada kelly
cristina,,

Minha Casa
Minha Vida

Fazer o cadsatroé participar do sorteio é o único
caminho de adquirir um imóvel por este Programa
Minha Casa Minha Vida. Venha consultar seu
cadastro para saber o que houve. Os critérios
principais são: ter no mínimo 2 anos de residência
em Campinas e ter renda familiar de até 1.600,00

28/11/2012
07:56 hs

Michelle S Santos
28/11/2012
michelle.s.santos@hotmail.co
13:38 hs
m

Gostaria muito de fazer meu cadastro para
minha casa minha vida. Gostaria de saber quais
os documentos necessários e se tenho que
agendar um horário ou posso ir diretamente na
cohab.

Minha casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab e preencher a ficha de
interesse. Posteriormente a sra. será chamada
para efetivar o cadastro. O horário é das 8:00 as
16:30 hs.

18/11/2012
13:44 hs

28/11/2012 kelly Com Jesus Sempre
14:47 hs lelygatinha_20@hotmail.com

Obrigada, vou entrar em contato novamente
com voceis,, mais quem eu procuro lá,,?
é necessario ter registro na carteira? pq eu sou
solteira,, e to recebendo, do meu serviço ainda
pq eles me mandaram embora gravida...

Minha Casa
Minha Vida

O primeiro passo é vir preencher a ficha de
interesse e quando for chamada para fazer o
cadastro explicará a sua situação. Chegando na
Cohab pergunte pela ficha de interesse.

28/11/2012
16:16 hs

27/11/2012 kelly Com Jesus Sempre
22:23 hs lelygatinha_20@hotmail.com

cohab

Cohab/Campinas
TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minha Casa
Minha Vida

Sra foi sorteada no cadastro reserva, número 6918.
Primeiramente será chamado os sorteados titulares
para depois erem chamados o cadastro reserva. O
seu endereço de cadastro consta como: Rua
Cícero de Oliveira Silva, 347. Venha atualizar seu
cadastro.

29/11/2012
09:30 hs

26/11/2012 Gislaine Henrique
18:56 hs wealeygislaine@hotmail.com

Olá, boa tarde... Eu,Gislaine Henrique,
portadora do Rg.278414722 e Cpf
18076418801 gostaria de esclarecer algumas
dúvidas se possível. Fiz inscrição da COHAB já
faz muitos, muitos anos e nunca fui chamada.
Conheço pessoas que fizeram o cadastro muito
depois e já foram sorteados e já adquiriram sua
casa. Porque eu que já tenho tantos anos de
cadastro nunca fui chamada? Hoje, continuo
pagando aluguel, pois não tenho condição de
comprar ou financiar um imóvel, as prestações
são muito altas.Hoje moro na Av: Glauber
Rocha,255 Jd. Ipaussurama, cep 13060842.
Tel. residência 19-32673747. Agradeço desde
já sua atenção e aguardo resposta...

Informação

Procure a Associação de Moradores do Núcleo
Residencial Sete de Setembro, na pessoa do sr.
José, que é o presidente da Associação, no
telefone 3234-1585, para poder explicar o seu
problema. Como se trata de loteamento
particular, a Cohab não responde por estes
imóveis.

29/11/2012
09:39 hs

CARLOS
26/11/2012
CR94CARLOS@HOTMAIL.
10:37 hs
COM

EM 2003 FIZ UM ACORDO VERBAL DE 200,00
MENSAIS PELO ALUGUEL DA RESIDENCIA
ABANDONADA NA RUA DO APOSTOLO
PEDRO (ANT. RUA 6)NO NUCLEO
RESIDENCIAL SETE DE SETEMBRO.O
PROPRIETARIO POSSUIA OUTRO IMOVEL
NO QUAL MORAVA. ALGUNS ANOS DEPOIS
O IMOVEL EM QUE EU MORO VENDIDO
PARA SEU IRMÃO QUE JA POSSUIA
OUTROS IMOVEIS. HOJE PAGO 400,00
MENSAIS ESTOU SOFRENDO AMEAÇAS
CASO EU NÃO DESECUPE O IMOVEL
IMEDIATAMENTE.

Minha Casa
Minha Vida

O sorteio equivale aos apartamentos sorteados
para a cidade de Campinas, não é possível
transferir para outra cidade, pois cada cidade tem o
seu número de imóveis disponíveis para sorteio.

29/11/2012
13:06 hs

DATA

NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

FUI SORTEADA NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA EM CAMPINAS.
ATUALMENTE MORO NO RIO DE JANEIRO ,
Adriana do nascimento
DE ALUGUEL AINDA E COM QUATRO
27/11/2012
Teixeira
CRIANÇAS, GOSTARIA DE SABER SE
15:35 hs
dricapaulistinha1@hotmail.com POSSO TRANSFERIR PARA O RIO DE
JANEIRO .NÃO POSSO IR PRA CAMPINAS
AGORA ESTOU NUMA SITUAÇÃO MUITO
DIFÍCIL MINHA FILHA ESTÁ GRAVIDA E MO

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minha Casa
Minha Casa

No caso de imóveis retomados por ação judicial, a
Cohab convoca quem está no banco de dados dos
cadastrados. Caso a sra. ainda não tenha cadastro
venha preencher a ficha de interesse, para
posteriormente efetivar seu cadastro..

29/11/2012
16:41 hs

Minha Casa
Minha Vida

Não podemos lhe afirmar que a sra. será chamada,
pois está no cadastro reserva.

30/11/2012
09:31 hs

Minha Casa
Minha Vida

Para comprovar a renda informal, a sra. poderá
fazer uma declaração e reconhecer firma em
cartório, dizendo a renda mensal. Em relação ao
telefone, não sei que número a sra está tentando,
mas poderá ligar: 3119-9500 pabx 3119-9644 /
3119-9645 / 3119-9644 / 3119-9573 / 3119-9574 /
3119-9575

30/11/2012
10:52 hs

Gostaria de obter informações sobre o prazo,
de avaliação da Caixa, para os aptos do Sirius.
Estive na Cohan dia 30, pra levar
documentação, e gostaria de informações, já
que na próxima quinzena, outras pessoas já
estarão de mudança

Minha Casa
Minha Vida

Venha pessoalmente conversar com a Assistente
Social do Sirius ou ligue nos telefones que a
informei no email anterior.

30/11/2012
11:39 hs

Como faço para participar do programa da
Cohab?

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab para preencher a ficha
de interesse, para depois ser chamado para fazer o
cadastro do Programa Minha Casa Minha Vida

30/11/2012
12:11 hs

SOLICITAÇÃO

Gostaria de algumas informações.
29/11/2012 Carol Oliveira
A Cohab realiza a venda de imóveis de clientes
16:32 hs <carolprasempre@hotmail.com inadimplentes? Como funciona?

Boa tarde eu gostaria de saber mais uma
pergunta meu esposo fomos mandados
desapropriar a casa e não temos como alugar
eu fui sorteada mais eu estou em cadastro
29/11/2012 adriana de souza
reserva posso ter alguma esperança agente
16:30 hs adrienfermeira@yahoo.com.br não pode alugar porque ele da pensão eu sou
faxineira ,podem me ajudar obrigada.Fiquei
sabendo que tem pessoas que tem três casa
passou no nome da esposa e consegui pegar
um apartamento.

30/11/2012 Adryelle L Lima
10:38 hs adryelle.lima@globo.com

30/11/2012 Adryelle L Lima
11:28 hhs adryelle.lima@globo.com

30/11/2012 Gean
11:40hs gean.silva@aol.com.br

Gostaria de saber como comprovar renda, sem
registro....trabalho de diarista, e fui sorteada no
PMCMV neste sábado, dia 22.

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

30/11/2012 Fabiola
12:14 hs fabiolagrazi@hotmail.com

RODRIGO CEZAR DE
30/11/2012
CARVALHO
18:02 hs
rcd_carvalho@hotmail.com

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE SABER SE AINDA TA TENDO
INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA MINHA CASA
E MINHA VIDA, O QUE PRECISO FAZER
PARA ME ESCREVER

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Coha e preencher a ficha de
interesse em moradia e depois aguardar para vir
com a documentação para fazer o cadastro

30/11/2012
13:38 hs

Atualmente pago aluguel e gostaria de comprar
um terreno em Sousas - Campinas, uma amigo
disse que tinha na Cohab alguns
lotes disponíveis, onde eu consulto pra ver se
existe mesmo lotes em Sousas disponíveis?

Informações

Atualmente a Cohab não dispõem de lotes em
Sousas.

03/12/012
08:16 hs

