cohab

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

MÊS: DEZEMBRO
DATA

TOTAL: 23

NOME / EMAIL

03/12/2012
nanylora_@hotmail.com
17:33 hs

03/12/2012 Juliana calldeira <
18:51 hs juliana-caldeira@live.com

04/12/2012
carbex22@hotmail.com
03:27 hs

Mariadine Barbara Castro
04/12/2012 Pereira
19:15 hs castroribeiro.comercial@
hotmail.com

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se, sendo solteira, posso me
inscrever no programa da Cohab ou minha casa
minha vida?

Minha Casa
Minha Vida

Pode sim se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida. Compareça até a Cohab e preencha o
formulário de interesse em moradia.

04/12/2012
08:18 hs

Boa tarde, venho através desta avisar que irei
fazer uma reclamação no procon;
pois fui obrigada a sair da minha casa porque
era este nome que eu dei ao cômodo que eu
tinha, porque iria ser sorteada kkkkkkk até hoje
estou na espera para fazer cadastro.

Minha Casa
Minha Vida

Como ja lhe explicamos anteriormente em outro
email que a sra nos enviou, a sra deverá procurar a
Secretaria Municipal de Habitação pessoalmente
na Rua São Carlos, 677 ou ligar para f: 3119-9632.
Venha e explique o seu caso.

04/12/2012
08:23 hs

Tem previsão para chamarem mais
contemplados do cadastro CIM, para
apresentação de documentos...?
Já que chamaram até dia 03/12.

Minha Casa
Minha Vida

As pessoas estão sendo chamadas, aguarde
comunicado em casa. Caso seu endereço mudou,
venha atualizar. Para maiores informações consulte
o site da Cohab com alista dos convocados

04/12/2012
08:39 hs

SOLICITAÇÃO

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

04/12/2012 Roseli Pereira cCoimbra
18:04 hs roselizinha@live.com

Beatriz Oliveira
05/12/2012
beatriz_oliveira19@yahoo.
09:39 hs
com.br

05/12/2012 Luanna Freire
13:29 hs <luanna.freire@hotmail.com

06/12/2012 Adriano
10:46 hs adriano.altec@bol.com.br

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minha Casa
Minha

Sua inscrição continua para o próximo sorteio. Não
precisa renovar e sim atualizar se alguma
informação mudou, por exemplo, seu endereço.

05/12/2012
09:11 hs

Queria saber qual o procedimento pra
conseguir um cadastro na Cohab,quais as
oportunidades que temos quando conseguimos
entra na lista.
Desde já agradeço pela atenção e aguardo
resposta.

Minha casa
Minha Vida

Compareça na Coha e preencha a ficha de
inscrição em moradia (Programa Minha Casa
Minha Vida). Posteriormente a sra. será chamada
para fazer o cadastro. Quando houver outro sorteio,
a sra participará.

05/12/2012
09:47 hs

Meu nome é Luana, tenho 24 anos, faço estágio
e estou em uma situação muito dificil. Meus
pais estão se separando, eu e minha mãe não
temos condições alguma de pagar um aluguel
de uma casa, faço faculdade a qual eu pago
com muita dificuldade, através de acordos.
Minha mãe e eu sofremos constantes
humilhações e por não termos dinheiro para
pagar um aluguel, ficamos presa a essa
violência gratuita e moral.

Minha Casa
Minha Vida

O primeiro passo é você vir preencher a ficha de
interesse em moradia. Posteriormente, você será
chamada para fazer o cadastro e aguardar o
próximo sorteio. Se você ja estivesse feito o
cadastro anteriormente ja teria participado do
sorteio que foi em 22/09. Passe aqui na Cohab e
pegue a ficha.
Me procure e te entregarei para preencher.

05/12/2012
13:50 hs

GOSTARIA DE ESCLERECIMENTO ,POIS FUI
SORTEADO NA COHAB E ATÉ O MOMENTO
NÃO RECEBI MINHA CARTA DE
CONVOCAÇÃO PARA
FINANCIAMENTO,ESTOU MUITO
PREOUCUPADO ,POIS PAGO ALUGUEL E
NÃO QUERO PEDER O FINANCAMENTO E
TAMBEM FUI INFORMADO PARA NÃO
COMPARECER A UNIDADE DA COHAB QUE
TEREI QUE AGUARDAR EM CASA MINHA
CARTA DE FINANCIAMENTO PARA LEVAR
OS DOCUMENTOS

Minha Casa
Minha Vida

Aguarde a carata de convocação ou acompanhe
pelo site da Coha as próximas convocações. Se
por acaso o seu endereço de correspondência
mudou, venha atualizar.

06/12/2012
13>40 hs

SOLICITAÇÃO
quero saber quando eu posso fazer minha
renovaçao de escriçao para 2013 por favor me
de uma resposta

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

10/12/2012 Adriana Cristina ruiz B. Ppinto
09:47 hs adrianacrbp@hotmail.com

10/12/2012 Pa3cia Mesq
14:12 hs pattymesq2010@hotmail.com

11/12/2012 Adriana Cristina Ruiz Bastos
11:11 hs adrianacrbp@hotmail.com

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLÁ MEU NOME É ADRIANA E GOSTARIA DE
SABER QUANTO TEMPO LEVA PRA VOCÊS
ENTRAREM EM CONTATO DEPOIS DO
CADASTRAMENTO FEITO AI MESMO COM
INTERESSE EM RESIDENCIAS,POIS JÁ FAZ
UM TEMPO QUE FIZ.VOCÊS ENTRAM EM
CONTATO OU NOS QUE TEMOS QUE
LIGAR.OBRIGADA

Minha Casa
Minha Vida

A sra deverá manter seu cadastro sempre
atualizado para poder participar dos próximos
sorteios. Compareça e atualize seu cadastro, caso
ele tenha alterações.

10/12/2012
09:59 hs

gostaria de saber como devo proceder para me
cadastrar na cohab pois não encontrei nada
referente e gostaria de me inscrever .

Minha Casa
Minha Vida

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

10/12/2012
15\;06 hs

EU ESTOU MORANDO NO MESMO LUGAR
QUE ESTÁ NO CADASTRO DA MESMA
FORMA TENHO QUE ATUALIZAR ,POIS
TELEFONE E ENDEREÇO É O MESMO.
DE ALGUMA FORMA PELA INTERNET DA
PRA VER O CADASTRO? POIS TRABALHO E
MEU
ESPOSO
TAMBÉM.OBRIGADA.

Minha Casa
Minha Vida

Não precisa atualizar se os seus dados não
mudaram. O cadastro não pode acessado pela
interne e apenas pessoalmente.

11/12/2012
11:36 hs

Minha Casa
Minha Vida

Favor enviar juntamente com seu nome completo o
seu CPF para podermos consultar o cadastro.

12/12/2012
14:38 hs

SOLICITAÇÃO

Meu nome é Marilene Borges da Silva, estou
enviando este e-mail através do endereço
12/12/2012 Jaqueline Borges
pessoal de minha filha para lhe solicitar uma
14:31 hs jaquelinepacielle@hotmail.com
informação.

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

12/12/2012 robson paula alves
19:05 hs <rob.alves98@gmail.com>

presciso de um boleto para pagamento, com
vencimento no mês de dezembro, pois o boleto
que vem na minha residencia todo mês, não
apareceu, e eu estou devendo a prestado deste
mês de dezembro por favor mande no meu
imail para eu imprimir e pagar, vou passar um
boleto anterior para me enviar o atual com
vencimento em dezembo.

13/12/2012 Emerson Secco
15:05 hs <emerson.l.s@bol.com.br>

Saiu o nome da minha mãe da lista dos
sorteados de portadores de deficiencia,
gostaria de saber o que ela precisa fazer?

13/12/2012 Diego Vera Torres
16:29 hs diego.guitartorres@gmail.com

Eu estou comprando uma casa na região do
campo grando no bairro Nucleo Residencial
Princesa do Oeste, só que esta casa é
usucapeão, como que eu faço para paçar esta
casa para meu nome??

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab nos seguintes
horários: 14/12/2012 das 8:00 as 10:00 hs
(excepcionalmente). De segunda à sexta (dias 17 a
21/12) das 08:00 as 14:00 hs.

13/12/2012
16:52 hs

gostaria de saber se já voltou a fazer inscrição
para interessados em programas habitacionais.

Minha Casa
Minha Vida

Favor comparecer na Cohab e preencher a ficha de
interesse, e posteriormente será chamado para
fazer o cadastro.

14/12/2012
11:43 hs

14/12/2012 Fabio Fernandes Silva
11:25 hs fabynhoboy@gmail.com

Cobrança

RESUMO DA
RESPOSTA
Favor ligar para 3119-9577 ou 3119-9580 no
Departamento de cobrança

13/12/2012
08:02 hs

Minha Casa
Minha VIda

O nome da sra sua mãe, foi sorteado no cadastro
reserva com o número 255. Favor aguardar, pois
serão chamados primeiramente os sorteados no
cadastro titular

13/12/2012
15:20 hs

14/12/2012
11:56 hs

13/12/2012 priscila dias de souza
23:52 hs pri_pepita@hotmail.com

meu nome e pricila moro em campinas no Regularização Em relação ao seu bairro, favor consultar a
bairro pq universal rua 2 n 103, e gostaria
Secretaria Municpal de Habitaão, ao lado da
desber semeu bairro esta na area de risco moro
Cohab, e quanto a ficha de interesse que foi
preenchida, favor aguardar que será chamada
7 anos nele e nao vejo melhoria nele e mem
planos nao temos coreio nao temos cep alguns
futuramente.
falam que e area de risco mas ninguem vem
falar

14/12/2012 Rose Couto
14:51 hs rose.budia@hotmail.com

Boa tarde, tenho que pagar minha prestação de
acordo dia 17/12/2012, gostaria de saber se é
possível pagar no dia 20/12/2012! Estou neste
momento no meu serviço, caso precise do nº
do contrato.

17/12/2012
11:26 hs

Cobrança

Favor ligar no Departamento de Cobrança, nos
fones: 3119-9577 ou 3119-9580

cohab
DATA

Cohab/Campinas
NOME / EMAIL

17/12/2012 Joice Piffer Barichello
15:29 hs <joice.piffer@gmail.com>

20/12/2012 Cleide Nunes
12:06 hs lide.amn@hotmail.com

20/12/2012 Sidney Silva Santos
16:47 hs renasid@bol.com.br

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESUMO DA
RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minha Casa
Minha Vida

Não procede, pois a ficha de interesse é
preenchida por pessoas interessadas em moradia.
A Caixa Econômica Federal vai construindo
moradias e depois através do cadastro da Cohab
as famílias são chamadas através de sorteio. Por
isso a sra. deverá vir preencher esta ficha, para
depois ser chamada para fazer o cadastro.

17/12/2012
16:20 hs

Minha Casa
Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Caso seu cadsatro esteja desatualizado,
venha atualizar

20/12/2012
09:30hs

Então estava indo preencher a ficha hoje e fui
orientada que não haveria o que preencher pois
não há prospecto de projetos, procede?

moro no novo flamboiantj buraco do sapo quero
saber se as pessoas que moram aqui vom ser
atendida pois eu tenho cadrastro a mais de 5
anos quando vai ter um novo sorteio
Boa Tarde, gostaria de informações sobre o
nucleo residencial Jd Campineiro sobre a casa
de nº1149, na rua aparecida silva, pois estou
tendo muitas informações desencontrada sobre
o assunto, gostaria de saber se realmente as
residencias desta rua iram ser retiradas em
especial a que mencionei acima, e uma outra
duvida o governo federal não havia
disponibilizado R$36 milhões para a
regularização desta area

26/12/2012 Damares Emerik
09:56 hs dama_582@hotmail.com

Queria saber se no dia 02/13 vai abrir
normal??quero levar minha mãe p fazer
inscrição,ela tem um terreno em areá de
risco,mora em chácara como caseira,mas ela
esta c problema de saúde.

28/12/2012 Celina Matias
09:44 hs celinamatias@terra.com.br

Prezados, gostaria de saber o que devo fazer
para fazer parte do processo de habitação da
Cohab.

Regularização Favor entrar em contato com a Secretaria Municipal
de Habitação, pois são eles que fazer a análise de
cada área. Rua São Carlos, 677 - Vila Industrial
(ao lado da Cohab Campinas) ou pelos fones:
3119-9613 / 3119-9632

21/12/2012
08:6 hs

Minha Casa
Minha Vida

O expediente será normal nos seguintes
horários:dia 26/12 a partir de 12h., dias 27 e 28/12
normal a partir de 8:00 horas. nos dias 02, 03 e 04
de janeiro a partir das 8:00 horas.

26/12/2012
11:59 hs

Minha Casa
Minha Vida

Para fazer inscrição na Cohab a sra. deverá
comparecer e preencher a ficha de interesse em
moradia, e depois aguardar para fazer seu cadastro

28/12/2012
09:56 hs

