cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JANEIRO/2013 TOTAL: 222

DATA

16/01/2013

NOME

elane

SOLICITAÇÃO
quero fazer uma inscrecao di um imovel como
fazer

16/01/2013

Sueli carvalho

endeço de sorteio de meu lote

16/01/2013

jaqueline Benatti

documentos necessarios para me escrever sobre

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As informações estão no site
Outros

www.cohabcp.com.br. Atendimento das 8 às 12

18/01/2013

hs. de segunda a sexta-feira.
Outros

boa noite , gostaria de saber quais os

Por favor, para ajudá-la preciso de mais detalhes
sobre sua solicitação.

18/01/2013

Os documentos necessários estão no site
Outros

os apartamentos ??

www.cohabcp.com.br Obs.: Atendimento de

18/01/2013

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
Sobre as demolições das moradias localizadas na
área de risco do Jardim Santa Lúcia, sugiro que a
Sra. entre em contato com a SEHAB - Secretaria

como sou impossibilitada de andar sozinha

de Habitação. As áreas de risco do município de

pediria o favor de me responder este email sobre

Campinas são acompanhadas pelo citado órgão e

as demoliçoes da favela do sta lucia e se por
acaso fui chamada na cohabmuitos dos meus
16/01/2013

marizia de andrade

vizinhos ja se mudaram e estamos no aguardo de
novas convocações gostaria de ficar inteirada do
assunto sou aposentada a 12 anos tenho 68
anos,recebo uma pensão de 622,00 reais
obrigada pela atenção

não pela COHAB. Quanto ao chamamento da
Programa Minha

Sra. por essa COHAB, realizamos uma pesquisa

Casa Minha Vida

através do nome da Sra. Marizia de Andrade em
nosso Cadastro de Interesse em Moradia e não
localizamos nenhum cadastro. O ideal seria
realizarmos a consulta através do CPF. Caso
ainda não tenha realizado o referido cadastro e
tenha interesse, deverá procurar a COHAB/CP
das 8h às 12h.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos a seguir que os endereços que a
Construtora fornece: Sirius C1 e C2 - Rua 03,
16/01/2013 alessandra conceição aguiar

queria o endereço do residencial sirius

Programa Minha
Casa Minha Vida

sem numero, Campos dos Crisantemos, Satélite
Iris 3. Sirius C5 - Rua 117, sem numero, Campos

21/01/2013

dos Crisantemos, Satélite Iris 3. Sirius C4 Avenida José Pacheco, nº 260, Campos das
Azaléias, Satélite Iris 3. Atencisamente

16/01/2013

16/01/2013

Anônimo

Sueli carvalho

quero saber se tem inscricoes abertas

endereço de local de minha casa

Programa Minha
Casa Minha Vida
Outros

ola gostaria de maiores informações de como
17/01/2013

marina dos santos

participar do programa minha casa minha vida

Programa Minha

sou mae solteira moro de aluguel.eu tenho direito

Casa Minha Vida

de participar?como me cadastro ?

As inscrições estão abertas de segunda a sextafeira, das 8 às 12 hs. Maiores detalhes, no site

18/01/2013

www.cohabcp.com.br
Por favor, gostaria de maiores informações sobre
sua solicitação. De qual casa se trata.

17/01/2013

As informações solicitadas estão no site
www.cohabcp.com.br. Atendimento de segunda a

18/01/2013

sexta-feira, das 8 às 12 hs. .
Como o Programa Minha Casa, Minha Vida é um
programa do Governo Federal, o contrato dos
apartamentos são assinados com a Caixa

quando pode ocorrer a venda de apartamentos

Econômica Federal e não com a COHAB/CP.

recentemente entregues pela cohab e em casos

Conforme contrato, esses imóveis devem ser

de pessoas que compraram esses apartamentos

ocupados pelos titulares que assinaram tal

(principalmente compras feitas por pessoas que
17/01/2013

Anônimo

nao tem para onde ir), o que pode acontecer??? o

documento, não sendo permitido a ocupação
Outros

irregular, ou seja, o imóvel não pode ser cedido,

apartamento pode ser cedido temporariamente

alugado ou ter qualquer outro tipo de ocupação

pelo proprietario para evitar que algumas pessoas

que não seja a dos titulares. Caso a ocupação

que nao tem condições de alugar um imovel ou

irregular seja detectada, a Caixa Econômica

que esta prestes a morar na rua com a familia?

poderá entrar com ação de reintegração de
posse. É importante esclarecer que o imóvel só
poderá ser comercializado após ser quitado, ou
seja, após 10 anos.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir desta data V.S, assim que desejar poderá
solicitar a MINUTA de Escritura de Compra e
Venda na sede da COHAB/CP, localizada a Av.
Faria Lima Nº 10 – Parque Itália, no horário das
8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto,
deverá trazer esta convocação, e a CÓPIA dos
seguintes documentos: • Contrato do Imóvel •
Certidão de Casamento ou Nascimento, se

17/01/2013

Prezados Senhores: há mais ou menos 2 meses

solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo • Carteira de

pedi pessoalmente a minuta do meu imóvel acima

Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa

descrito para que eu possa dar entrada aos

física do casal • Imposto Predial ATUAL - CÓPIA

tramites legais poder adquirir a escritura da casa

da folha onde consta - nome, rua, número, quadra

Antonio Carlos Teixeira de

e regularizar toda a tramitação junto a prefeitura.

Lima

Gostaria de saber se a mesma já foi emitida pelo
correio e qual o andamento em que se encontra.

Minuta de Escritura

e lote Taxa de serviço no valor de R$ 102,00
(Cento e dois Reais)- valor sujeito a alteração.
ATENÇÃO • SE HOUVER MORTE DO

Desde já agradeço a atenção dispensada.

ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU DO CO-

Atenciosamente Antonio Carlos Teixeira de Lima

PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER APRESENTADA

Proprietário

18/01/2013

A CÓPIA LEGÍVEL DO INVENTÁRIO, RG,CPF,
CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO
DE TODOS OS HERDEIROS E CONJUGES. •
SE HOUVER SEPARAÇÃO JUDICIAL OU
DIVÓRCIO DEVERÁ SER APRESENTADA A
CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR,
PARA SER VERIFICADO PARA QUEM FICOU
OS DIREITOS SOBRE IMÓVEL NA PARTILHA

DE BENS. • CASO SEJA REPRESENTADO POR

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia que infelizmente a Sra. não

Bom dia, fiz a inscrição na Cohab há cerca de 4

foi sorteada no dia 22/09/2012 para atendimento

anos aproximadamente. Trabalho em Campinas e

no Programa Minha Casa, Minha Vida. Não

moro de aluguel na cidade de Monte Mor, pois é

temos outra forma de atendimento que não seja

onde consigo pagar um aluguel mais barato. Sou

através de sorteio (regras do próprio Programa do

mãe solteira e preciso adquirir um imóvel pois

Governo Federal). É importante esclarecer que

cada dia que passa minhas contas se acumulam
17/01/2013

Cleide Cristina Ferreira da
Silva

ainda mais. Meu nome saiu na lista para sorteio
que foi realizado em Setembro passado, mas não
fui sorteada. Minha situação é muito difícil, e sei

para fazer o cadastro do CIM a família deve
Programa Minha

morar ou trabalhar no município de Campinas, já

Casa Minha Vida

para inclusão no Programa Minha Casa, Minha

21/01/2013

Vida (caso das famílias que foram sorteadas) é

que nos imóveis que foram sorteados há muita

necessário a comprovação de endereço no

gente morando que não precisa e estão

município de Campinas. Quanto as famílias

colocando os apartamentos a venda... Não há

moradoras dos empreendimentos, são famílias

nada que eu possa fazer para conseguir acelerar

que se enquadraram nos critérios do Programa.

minha aquisição ? Vemos tanta injustiça, eu só

Quanto aos casos de venda dos apartamentos,

quero ter onde morar...

podem ser denunciados a qualquer momento na
COHAB.

17/01/2013

Clarissa Placido Galano

Gostaria de atualizar meu cadastro, existe algum

Programa Minha

A atualização de cadastro precisa ser feita

meio on line???

Casa Minha Vida

pessoalmente na COHAB.
No momento a Cohab Campinas só atende

Programa Minha

não temos previsão sobre data de sorteio. Quanto

Casa Minha Vida

ao cadastramento,a sra. precisa vir até a COHAB

gostaria de saber se esse ano havera sorteio do
programa minha casa minha vida ou se ha
17/01/2013 claudia aparecida de oliveira

alguma previsao e tambem se preciso fazer um
novo cadastramento ou se ha algum finaciamento

através do Programa Minha Casa Minha Vida, e

17/01/2013

Anônimo

para quem esta na lista de espera Nome: Dilson
Novaes Bonfim

18/01/2013

para verificar se seus dados estão corretos ou se

fora do programa pela coabh de campinas.

quero saber como esta o processo da chamada

18/01/2013

precisa atualizar.
Ainda não foi iniciada a convocação da lista de
espera. Estamos atendendo os titulares
Programa Minha

sorteados do grupo 2. Convocamos até a

Casa Minha Vida

classificação 1364 dos titulares. Não temos
previsão de atendimento dos sorteados como
cadastro reserva.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde Preciso de uma informção quando terá
17/01/2013

Anônimo

novas inscrições? gostaria de participar do sorteio

17/01/2013

Quais os requisitos, e doumentações para se

NASCIMENTO

cadastrar na Cohab?
Bom dia gostaria de saber se a renda máxima

17/01/2013

Anônimo

para o MCMV é de 1.600,00 ou de 3 salários
mínimos?
Boa Tarde, poderia me orientar qual o

17/01/2013

MARIA NEIDE
NASCIMENTO

Outros

feira, das 8 às 12 hs. A lista de documentação

RESPOSTA

18/01/2013

necessária está no site www.cohabcp.com.br.
As informações solicitadas estão no site
Outros

www.cohabcp.com.br. Atendimento de segunda a

18/01/2013

sexta-feira, das 8 às 12 hs.
Programa Minha
Casa Minha Vida

A renda máxima no momento é de R$ l.600,00.

procedimento para a transferencia do bem para o

Consta em nossos registros que imóvel situado

meu nome o que devo levar? Este imovel tenho

na Rua Edson Arantes do Nascimento, nº 355, é

que de fato passar pela coab, antes ou posso ir

de propriedade do Sr. Jose Aparecido Leme da

ao cartório.Segue os dados do imovel Rua Edson

DATA

As incrições estão abertas de segunda a sexta-

para adquirir um imovel.
CAROLINA ZENI DO

RESPOSTA

Outros

Rocha. Como o imóvel já possui Escritura de

Arantes do Nascimento (Pele)n.355 DIC - Conj

Compra e Venda e registro no 3º CRI, deverá

Hab. Monsenhor Luiz Fernado -

providenciar a transferência no Cartorio de Notas

Quarteirão/Quadra 07631 BC - codigo

de sua preferência.

18/01/2013

18/01/2013

cartografico 3362.54.94.0237.01001
GOSTARIA DE SABER SORTEADOS DA LISTA
DE ESPERA DO ÚLTIMO SORTEIO ,MINHA
MULHER NÃO FOI SORTEADA ,MAS UMA
17/01/2013

Nivaldo Antonio Júnior

AMIGA DELA ,FICOU NA LISTA DE ESPERA,E

Programa Minha

A informação solicitada consta no site

OUTRA AMIGA, QUE TAMBÉM ESTAVA NA

Casa Minha Vida

www.cohabcp,com.br.

18/01/2013

LISTA FOI COMUNICADA.GOSTARIA DE
SABER OS NOMES SORTEADOS DA LISTA DE
ESPERA.
Gostaria de saber se já abriu o cadastro para o
17/01/2013 VALERIA APARECIDA REIS

sorteio de moradias,pois gostaria de me

O cadastro já pode ser feito de segunda a sextaCADMUT

cadastrar. Aguardo retorno. Obrigada.

feira, das 8 às 12 hs. A lista de documentos está

18/01/2013

no site www.cohabcp.com.br.
A lista de documentos consta no site

17/01/2013

Ana Paula de lima Flavio

o que eu preciso pra fazer escrisão na cohab??

Outros

www.cohabcp.com.br. Atendimento de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 hs.

18/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE! GOSTARIA DE INFORMAÇÕES
DE COMO FAÇO PARA ME ESCREVER NO
17/01/2013

A inscrição deve ser feita pessoalmente na

ANTONIO MARCOS

PROGRAMA,SE TEM QUE SER

Programa Minha

COHAB e os documentos necessários constam

PEREIRA ASTOLFI

PESSOALMENTE NA SEDE DA COHAB, SE

Casa Minha Vida

no site www.cohabcp.com.br. Atendimento de

PODE SER PELA INTERNET,DOCUMENTOS

18/01/2013

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.

NECESSÁRIOS, ETC...
ola! Gostaria de saber se ainda estao abertas as
17/01/2013

Anônimo

inscriçoes do programa minha casa minha vida e
como funciona. minha renda é de R$ 830,00.

As inscrições estão abertas de segunda a sextaPrograma Minha

feira, das 8 às 12 hs. A lista de documentos

Casa Minha Vida

necessários se encontra no site

18/01/2013

www.cohabcp.com.br.

GOSTARIA DE SABER SE ESTA FAZENDO
INSCRIÇÃO NA COHAB, POIS TENHO
17/01/2013 JOAO MARCELO DE LIMA

INTERESSE EM ADQUIRIR CASA PROPRIA .
NO AGUARDO GRATO JOAO MARCELO DE

Programa Minha
Casa Minha Vida

As inscrições estão abertas de segunda a sextafeira, das 8 às 12 hs. A lista de documentos

18/01/2013

necesários consta no site www.cohabcp.com.br.

LIMA FONES (19) 3224-2647 RES 9336-6685
Boa Tarde, Apenas gostaria de saber quando terá
mais sorteios de casas e apartamentos para
17/01/2013

Anônimo

inscritos com a renda até 1.600,00, estou
cadastrada desde 2009 e até a data de hoje

Não temos previsão sobre próximos sorteios. A
Programa Minha

sra. precisa verificar se o seu cadastro está

Casa Minha Vida

atualizado para assim receber as nossas
correspondências ou ligações.

nunca tive nenhuma ligação de vocês. Grata,
BOA TARDE, GOSTARIA MUITO DE SABER
QUANDO COMEÇARÃO AS INSCRIÇÕES
17/01/2013

ELENILTON PEREIRA
BATISTA

PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA 2013 PARA A REGIÃO DE CAMPINAS-SP.
NA CIDADE DE CAMPINAS, ONDE EU FAÇO A

18/01/2013

As inscrições para a cidade de Campinas estão
Programa Minha

abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12

Casa Minha Vida

hs.Maiores detalhes no site

18/01/2013

www.cohabcp.com.br.

INSCRIÇÃO. MUITO OBRIGADO PELA
ATENÇÃO, ELENILTON.

As inscrições estão abertas de segunda a sexta17/01/2013

juliana maria da rosa

saber sobre inscricoes

Outros

feira, das 8 às 12 hs. Maiores detalhes no site
www.cohabcp.com.br.

18/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para obter cópias de plantas do seu imóvel, é
necessário o pagamento da taxa de protocolo no
valor de R$ 8,00 (oito reais), mais despesas com
Boa Tarde! EStou precisando obter a cópia da
17/01/2013

Josane Pivato

planta elétrica do meu apartamento e preciso
saber qual o valor e como fazer pra obtê-la e

xerox (valor variável). A sra poderá protocolar seu
Outros

quantos dias demora pra ficar prontas?

pedido das 08:00 às 16:00hs, de segunda a sextafeira, diretamente no protocolo geral da

21/01/2013

Cohab/CP - Av. Prefeito Faria Lima, n.º 10 Parque Itália. Para maiores esclarecimentos, se
desejar, nosso ramal telefônico é 3119-9519 ou
3119-9518.

gostaria de saber como faço para me inscrever
17/01/2013

Renata bianca da silva

no programa da cohab, sou chefe de familia e
pago aluguel obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

As inscrições estão abertas de segunda a sextafeira, das 8 às 12 hs. Maiores detalhes no site

18/01/2013

www.cohabcp.com.br.

Boa tarde, Gostaria de esclarecer uma duvida. Há
alguns anos atrás eu adquiri um terreno na Vila
Penteado em Campinas financiado pela COAB,
ocorre que naquela ocasião antes da entrega do
terreno eu deixei atrasar 3 parcelas e acabou

Nenhum cadastro foi encontrado no seu nome.

passando para outra pessoa que estava na fila.
17/01/2013

Sinthia Mucillo

Naquele momento o funcionário da Coab me
informou que meu nome ficaria na lista de espera
e em outras oportunidades me chamaria, porém
nunca me chamaram. Eu gostaria de saber qual é
o procedimento para renovar minha inscrição? ou
se for preciso fazer nova inscrição? No aguardo.
Desde já agradeço. Sinthia Mucillo

Outros

Portanto será necessário seu comparecimento na
Sede da Cohab com todos documentos de 2ª a 6ª
feira das 8:00 as 12:00 h.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para a pessoa ser sorteada é preciso que a
porque eu nunca sou sorteada,eu nao aguento

mesma tenha o cadastro de interesse em moradia

mais pagar aluguel ,e mora em casa embolarada

na COHAB/CP. Verificamos em nosso banco de

colocando em risco a saude da minha filha, ainda
17/01/2013

dayanne cristina bento

por cima ver tanta gente que mora na favela ou
seja nem paga aluguel é sorteado!Estou

Programa Minha
Casa Minha Vida

dados e não localizamos nenhum cadastro em
nome de Dayanne Cristina Bento. O ideal seria

21/01/2013

realizamos a pesquisa através de seu CPF. Caso

depressiva e pensando seriamente em suicidio

tenha interesse em saber se realmente possui

,nao aguento mais ver injustiça!

cadastro, nos envie o número de seu CPF para
realizarmos a pesquisa.
No site da COHAB/CP há uma relação das
pessoas que foram convocadas, com dia e
horário. Como não temos os seus dados, não
será possível realizar tal verificação. Caso seu

fui sorteada e mercaram para eu comparer dia
17/01/2013

Anônimo

21/02 mais ainda nao recebi a carta o que devo
fazer

Programa Minha
Casa Minha Vida

atendimento esteja agendado para o dia 21/02
poderá comparecer para atendimento mesmo

21/01/2013

sem a convocação. No entanto, há uma relação
de documentos que deverá apresentar, portanto,
sugiro que compareça na sede da COHAB/CP
antes do dia 21/02 para retirar a relação de
documentos.
Você poderá comparecer no dia 21/02/2013 às
8h, independente de ter recebido a convocação

fui convocada para comparecer dia 21/02 mais

ou não. Sugiro que antes dessa data, retire na

nao recebi a carta o que devo fazer.......nao moro
17/01/2013 claudineia dos anjos neves

COHAB/CP a relação de documentos que deverá

mais com o meu ex-marido eu era amigada com

Programa Minha

apresentar no dia agendado. Quanto a seu ex-

ele na epoca e fizemos o cadastro junto ele

Casa Minha Vida

marido, deverá comparecer no dia do

tambem tem que ir e quais os documentos que

atendimento para assinar declaração de

ele teria que levar , se ele for

desistência do Programa Minha Casa, Minha

21/01/2013

Vida, tendo em vista que o mesmo também foi
sorteado.
gostaria de saber qual o site das inscricoes da
17/01/2013

Sint Roberta Araujo

casa da cohab se ja esta abertas as inscricao de

Outros

2013 aguardo resposta
17/01/2013

miriam maria jesus dos
santos

sortei do programa minha casa minha vida

Outros

O site é www.cohabcp.com.br. Atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
Por favor, qual é a sua dúvida sobre o sorteio? .

18/01/2013

18/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia!!! Fui sorteado no programa minha casa

17/01/2013

tiago nascimento

minha vida, mas não tive nenhuma resposta até
agora, fui o sorteado 1537 do grupo2 ..obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa noite, quero me inscrever nos programas de
17/01/2013

Kelly Fais

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Até o momento foram chamados 1.364 sorteados
do grupo 2. O restante será convocado

18/01/2013

futuramente através de carta.
As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

habitação da Cohab e gostaria d saber como

Programa Minha

feira, das 8 às 12 hs na COHAB. A lista de

funciona esse processo. Aguardo retorno,

Casa Minha Vida

documentos necessários está no site

Obrigada!!!

18/01/2013

www.cohabcp.com.br.
Existem apenas os Empreendimento Sirius
(próximo a Pirelli) e o Empreendimento Abaeté
(próximo a Santos Dumond). Ambos

Gostaria de saber se há algum projeto de
18/01/2013

Anônimo

habitação da COHAB proximo a região do São

Outros

Fernando?

Empreendimentos são do Programa Minha Casa,
Minha Vida que é do Governo Federal e estão

21/01/2013

sendo destinados apenas para famílias que
possuíam o cadastro de interesse em moradia e
foram sorteadas no dia 22/09/2012.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a

bom dia gostaria de saber se posso estar

Informação nº 12527/2011, as informações

quitando meu imovel, sendo que assinei contrato
18/01/2013

Anônimo

em dezembro de 2012. e gostaria de saber se as

financeiras decorrentes de contratações somente
Termo de Quitação

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

parcelas sofrem alguma alteração de valores

habitacional e/ou a seu representante legal,

(almenT0). obrigado

através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado.

18/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

habitaçoes que as obras iniciarao ainda no mes

Câmara dos Vereadores, no dia 22/09/2012 Programa Minha Casa, Minha Vida. É importante

sejaa convocao sera quando).mas essas

esclarecer que essas famílias possuíam o

habitaçoes sera só para quem mora de alguel por
que asa pessoas que moram em area de risco ja

Programa Minha

ganharao nao é justo por que nos que pagamos

Casa Minha Vida

aluguel nem de que temos um fusca mas quem

famílias estão sendo atendidas são:

importante que os interessados mantenham seus

area de risco

cadastros atualizados na COHAB.

ola gostaria se há possibilidade de fazer a
inscrição pelo saite da cohab e qual seria o saite

21/01/2013

critério de atendimento será o mesmo, por isso é

um carro sero porque nao tira a familia deles da

enviar no meu e mail valeriafsr2009@hotmail.com

COHAB/CP. Os Empreendimentos onde essas

Abaeté. Quanto a aprovação de novos projetos, o

como fica nossos direitos pois se eles podem ter

Anônimo

Cadastro de Interesse em Moradia na

Empreendimetno Sírius e Empreendimento

mora na area de risco tem carro sero e sem placa

18/01/2013

RESPOSTA

foram sorteadas através do evento realizado na

de jan e fev as cartinhas vao chegar quando (ou

lucielia

DATA

Atualmente estamos atendendo as famílias que

Fiquei sabendo que ja tem um projeto de 600

18/01/2013

RESPOSTA

A inscrição só pode ser feita pessoalmente de
Outros

atenciosamente Valeria

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A
documentação necessária consta no site

18/01/2013

www.cohabcp.com.br.
Pessoas solteiras também podem se

18/01/2013

Anônimo

sou solteira tenhodireito de me escrever na minha

Programa Minha

inscrever.Os documentos necessários constam

casa minha vida

Casa Minha Vida

no site www.cohabcp.com.br. Atendimento de

18/01/2013

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
Minha duvida é: fomos sorteados nos
apartamentos do projeto minha casa minha vida
18/01/2013

Paulo Kunioka

recebi a carta para montagem das pastas, a
renda de 1600,00 é Bruto ou liquido?? Att Paulo

18/01/2013

Bruna de Paiva Campos

Kunioka
Quais documentos eu preciso levar para fazer
inscrição para conseguir uma casa na cdhu?

Programa Minha

A renda de R$ 1.600,00 considerada pela CAIXA

Casa Minha Vida

é a bruta.

Outros

Este site é da COHAB-Campinas. CDHU é outra
empresa do setor habitacional

18/01/2013

18/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE ME INSCREVER NO
18/01/2013

KAREN FERNANDA
EUGENIO

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, MEU
SONHO E TER UMA CASA PRÓPRIA, MORO
COM MINHA VÓ, TIOS, E MÃE. COMO FAÇO,

Anônimo

Gostaria de saber se ja voltou a alterar os
cadastros?

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A

Casa Minha Vida

documentação necessária consta no site

Outros

pertence a cohab , gostaria de reforma-la , quanto

Oliveira

em dinheiro voces emprestam para esse tipo de

18/01/2013

Os cadastros podem ser atualizados de segunda
a sexta-feira, das 8 às 12 hs.

18/01/2013

O financiamento de material de construção é feito

gravida de 8 meses/sogra e entiada , a casa
Carlos Magno Teixeira de

RESPOSTA

www.cohabcp.com.br.

Boa tarde!!!!! moro com minha esposa que esta

18/01/2013

DATA

As incrições podem ser efetuadas na COHAB de
Programa Minha

QUAIS OS PROCEDIMENTOS.
18/01/2013

RESPOSTA

através da FUNDAP. Para verificar se o sr. tem
Outros

direito, por favor compareça à Rua São Carlos,

21/01/2013

677 (ao lado da COHAB) trazendo o Contrato do

serviço meu salario é de R$ 1.680,00 unica renda

imóvel e documentos pessoais.

na familia . Att Carlos magno

Por favor, compareça pessoalmente na COHAB,
18/01/2013

Anônimo

Quero saber quantas prestações faltam pra mim
quitar minha divida com vocês

Termo de Quitação

trazendo o Contrato e documentos pessoais para
protocolar a solicitação. A taxa de protocolo é de

21/01/2013

R$ 8,00.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
18/01/2013

Anônimo

Quero saber quanto falta para quitação do
contrato 129-0074-5

financeiras decorrentes de contratações somente
Termo de Quitação

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

21/01/2013

habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado.
Sra. Eliane, Precisa se increver na COHAB, de

Gostari muito de ter minha casa própria, moro de
18/01/2013

Eliane Lopes Moreira

aluquel pago 450,00 mes e gostaria muito de ter
minha casa própria como posso participar.

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A
Programa Minha

documentação necessária está no site

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br ou pessoalmente na
COAH. Luzia dos Santos Serviço de Informações
ao Cidadão Cohab Campinas.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ola não pude comparecer ao sorteio dos andares

Ana Karina Soares

DATA
RESPOSTA

Bom dia. As famílias que não compareceram no

do apartamento c3 c6 pois não tinha com quem
19/01/2013

RESPOSTA

sorteio do dia 19/01/2013 deverão comparecer

deixar meu irmão portador de deficiencia gostaria

Programa Minha

com urgência na sede da COHAB/CP das 8h às

de saber qual foi o meu andar e se estou no c3 ou

Casa Minha Vida

12h para realizar o sorteio do endereço das

c6 e como vou ter que fazer agora pra saber os

unidades.É importante esclarecer que ausentes

demais obrigado

não tiveram suas unidades sorteadas.

21/01/2013

O cadastro só é feito pessoalmente na COHAB,
19/01/2013

regiane cunha do carmo

so consigo fazer o cadastro diretamente na cohab

Programa Minha

de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.A

Casa Minha Vida

documentação necessária está no site

21/01/2013

www.cohabcp.com.br.

19/01/2013

lucilene siqueira carvalho

boa dia gostaria de obter algumas informaçao

O sorteio realizado no dia 22/09/2012 para

sobre a cohab a mas de 10 anos estou escrita na

hierarquização de atendimento das famílias para

cohab sempre renovando meu cadastro nao

o Programa Minha Casa, Minha Vida foi de

tenho nome sujo a minha renda e compativel a

acordo com as regras do próprio Programa que é

minha casa minha vida fiquei muito contrariada

do Governo Federal. A quantidade de tempo que

com o resultado do ultimo sorteio acho injustiça

a família possui cadastro não interfere na inclusão

fica numa fila muitos anos e sempre a pessoa que
fez cadastro a poucos dias passando pela minha

Programa Minha
Casa Minha Vida

Gaabriela Nunes Cunha

frente.gostaria que a secretaria de habitaçao

sorte. É importante esclarecer que a SEHAB Secretaria de Habitação, atua em áreas de risco

meu alguel e muito alto gostaria de saber se eles

do município, porém caso ainda queira contatá-la

nao tem uma soluçao para meu poblema aguardo

o telefone é 3119 9621. Sugiro que mantenha o

a resposta se possivel o mas rapido obrigada!

Cadastro de Interesse em Moradia atualizado.

para conseguir uma habitação aguardo a
resposta obrigada

21/01/2013

prioridade. Infelizmente sorteio sempre envolve

entrasse em contato em contato comigo por que

A inscrição pode ser feita de segunda a sexta-

gostaria de saber como faço para me inscrever
19/01/2013

da família no Programa, ou seja, não é critério de

Outros

feira, das 8 às 12 hs, na COHAB. A lista de
documentos necessários está no site
www.cohabcp.com.br.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Caixa Econômica Federal encaminhou à
COHAB/CP a relação das famílias aprovadas
para o Programa Minha CAsa, Minha Vida Condomínio Sirius C3 e C6. É importante
destacar que essas são as primeiras 280 famílias
que montaram a pasta na COHAB (famílias
19/01/2013

Marli Aparecida Barboza

Quero saber se ja tem o resultado do sorteio do

Programa Minha

sorteadas no dia 22/09/2012 e convocadas pela

apartamento sirius ?

Casa Minha Vida

COHAB). Realizei a busca pelo nome Marli

21/01/2013

Aparecida Barboza e não localizei o cadastro na
COHAB. Sugiro que envie o CPF para
verificarmos com precisão se a Sra. foi
encaminhada ou entre em contato no telefone
3119 9607 para mais detalhamento das
informações.
O cadastramento para apartamentos do
olá gostaria de saber se é possivel o
19/01/2013

jose edson da silva

Programa Minha Casa Minha Vida da COHAB

cadastramento de moradia via internet.como

Programa Minha

está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 12

cdhu....casa ou apto?e que canal uso pra fazer

Casa Minha Vida

hs e deve ser feito pessoalmente. A

isso

documentação necessária consta no site
www.cohabcp.com.br.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber como esta o proceço de
regularização do nucleo resi dencial santos
dumont II rque vista alegre aqui ja teve os
cadastro da area de risco conseguimos arede
agua e esgoto ,falta somemente a inplantação do
asfalto entrada de correio este ate o momento

Infelizmente a Cohab não poderá auxilia-la por se

não tivemos nenhuma solução pois o correio tem
prioridade sou presidente da associação dos
20/01/2013 zenaide deoliveira gonçalves

moradores fomos ate a seabe mas estamos
aquardando uma nova topografia voces poderia

tratar de assunto pertinente a Secretaria de
Regularização

Habitação - SEHAB, localizada a Rua São

Fundiária

Carlos,677 Parque Itália. Sugerimos que contate,

24/01/2013

pessolamente,Sr. Arlindo Dutra. a.s. Sonia

nos ajudar neste processo de regularização

Domingues

nosso bairro precisa muito desta resposta ultimo
contato foi com joão leolpdo e andreia seria
possivel termos essas informaçõesoutro tambem
sobre as vielas 1,2,3, rua wallace barnse jardim
santo antonio do distrito industrial aguardo
resposta
20/01/2013

Anônimo

bom dia onde fica o residencial da cohab campo

Programa Minha

O Residencial Campo das Flores não faz parte

das flores?

Casa Minha Vida

dos bairros da COHAB CAMPINAS.

21/01/2013

Boa tarde as maioria das pessoas que pegarao
os apartamentos estao vendendo e as pessoas
que precisa mesmo nao ganharao, fui atras para

Quanto as vendas irregulares dos apartamentos,

ver se tinha apartamento para venda tinha gente

podem ser denunciadas a qualquer momento.

vendendo por 50.000,00 voces acham justo estou
20/01/2013

jacqueline

precisando muito pois estou morando de aluguel,
estou desempregada, com filho pequeno e uma
filha, sujeita a ir pra rua, o dono da casa ja pediu,
sou sozinha para manter meus filhos, meu marido
ele tem convusoes constante e o dinheiro dele
mal da para no alimentar direito, preciso
realmente de ajuda.

Quanto ao atendimento, temos a esclarecer que
Outros

ocorreu um sorteio em 22/09/12 para
hierarquização das famílias a serem atendidas,
estando o atendimento / convocação vinculados
ao fato de ter sido sorteada.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

20/01/2013

Maria Angela Maia

artrose e minha mãe e doente com demência
senil. tambem troquei de endereço ,como faço pra

apartamentos. Não há previsão de projetos

Casa Minha Vida

habitacionais para a construção de casas. Quanto
sede da COHAB/CP das 8h às 12h.
No dia 19/01/2013 foram sorteados os números

cadastradas estavao participando? E gostaria de

Programa Minha

dos apartamentos das pessoas que foram

saber se foi sorteada neste sorteio? Desde ja

Casa Minha Vida

comtempladas em setembro, e que já estão com

Agradeço.

Marcio Proença Mader

contrato 1210265 em nome de Luiz Valdo do
Nascimento e Olivia B. Anhaia Mader já recolhi a

A solicitação em referência foi protocolada nesta
Cohab-CP sob número 183 de 21/01/2013.
Outros

Baramkievicz

Minha Casa Minha Vida, pois compareci ano
passado na unidade da Cohab preenchi as
informações solicitadas, mas não fui chamada

21/01/2013

723,18, nesta data.
As pessoas que preecheram a Ficha de Interesse
em Cadastro estão sendo convocadas por

Gostaria de solicitar cadastro para o Programa
Karen Regina Pio

Assim, informamos que o valor do saldo devedor
para fins de liquidação antecipada é de R$ 1

taxa de 8,00 reais

21/01/2013

21/01/2013

a documentação e o financiamento aprovados.

Gostaria de solicitar o cálculo de quitação do
20/01/2013

21/01/2013

a alteração de endereço, deverá ser realizado na

O sortei do dia 19/01/2013 todas as pessoas
Talita Ap. L. Costa

RESPOSTA

município de Campinas a construção apenas de
Programa Minha

resolver tudo isto Obrigada.

20/01/2013

DATA

O Programa Minha Casa, Minha Vida prevê no

Fiquei no cadastro reserva do ultimo sorteio ,mais
meu pedido foi de casa e não apartamento tenho

RESPOSTA

telefone para comparecerem na COHAB para
Programa Minha

efetivarem o cadastro. A sra. pode comparecer de

Casa Minha Vida

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A

21/01/2013

documentação necessária consta no site

para levar os documentos.

www.cohabcp.com.br ou pessoalmente na
COHAB.
A sra. deve comparecer na COHAB de segunda a

21/01/2013

Regina

Bom dia... como faço pra pegar o termo de
quitação da minha casa, já esta quitada a anos...

Termo de Quitação

sexta-feira, das 8 às 16 hs e pagar uma taxa de
protocolo de R$ 8,00. Favor trazer número do
contrato e RG.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Fiz o cadastro para minha casa Minha
vida, no ultimo sorteio não tive a sorte de ser
sorteada. Gostaria de saber se continua nosso
21/01/2013

Elisa Fernanda Ferreira

cadastro ou tem que fazer outro ? Tem previsão

Programa Minha

Mourão

de novas entregas para o programa, pois pago

Casa Minha Vida

aluguel e tenho 3 filhos e somente eu mantenho a

Não precisa se cadastrar novamente, e sim
atualizar quando necessário (se mudar algum

21/01/2013

dado). Não temos previsão para novos sorteios.

casa, pois sempre estão entregando somente
para área de risco. No aguardo.
Existe algum período ou data para que eu faça o
21/01/2013

Anônimo

cadastro na Cohab para me cadastrar no CIM?
Tenho 57 anos e sou aposentada minha renda é

As inscrições podem ser efetuadas na COHAB
Outros

inferior a 1.000,00

de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A
documentação necessária consta no site

21/01/2013

www.cohabcp.com.br.
Não há como estipular um prazo máximo, pois as
famílias são convocadas de acordo com os

qual o prazo maximo de entrega dos
21/01/2013

Anônimo

apartamentos sorteados no sorteio de setembro
de 2012?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Empreendimentos que tenham as obras
concluídas. As famílias sorteadas estão sendo

21/01/2013

encaminhadas para o Empreendimento Sirius e
após para o Empreendimento Abaeté, porém não

21/01/2013

Claudinei feitosa nobre

gostaria de saber a documentaçao necesaria

Programa Minha

para fazer a incrição. obrigado.

Casa Minha Vida

temos como estipular prazos.
A lista de documentos consta no site
www.cohabcp.com.br. Atendimento das 8 às 12
hs, de segunda a sexta-feira.

22/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia Estou enviando este email , pois tenho
cadastro desde 2001 , mas nunca fui convocada
para sorteio algum. Neste momento estou
aguardando a audiência da minha separação

O seu cadastro foi excluído porque a sra. não fez

(divórcio litigioso), para 04/03/13 ,depois de várias

atualização do mesmo. Não existe cadastro

agressões me separei , mas fiquei dependente de
21/01/2013

KARINA PAP TEIXEIRA

morar de aluguel , e com filhos e aluguel e sem

específico para funcionário público. Se quiser
Outros

refazê-lo precisa comparecer na COHAB munida

pensão alimentíca acabou que eu estou no

dos documentos necessários,cuja lista se

momento com uma ordem de despejo à ser

encontra no site www.cohabcp.com.br. Assim a

cumprida.Não tenho para onde ir. Gostaria de

sra. poderá participar dos próximos sorteios.

21/01/2013

saber o que houve com meu cadastro? E se tem
algum cadastro para funcionário publico? Meu
CPF :281.148.668-29 Meu RG :30.552.680-7

BOM DIA COMO VAI ? GOSTARIA DE FAZER A
21/01/2013

Anônimo

INSCRIÇÃO PELA INTERNET DA COHAB
CONSIGO,AGUARDO! DESDE JÁ AGRADEÇO!

21/01/2013

Clarissa Placido Galano

Gostaria de atualizar meu cadastro, como faço?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia gostaria de saber se eu fizer a inscrição
pelo o FIES do governo isso implicará no
21/01/2013 Paulo Elanã Eloi Dos Santos financiamento com a caixa??? Outra Duvida, para
comprovar escolaridade serve o Historico
Escolar??? obrigado desde ja att,Paulo Elana

As inscrições só podem ser efetuadas
pessoalmente na COHAB, de segunda a sexta-

22/01/2013

feira, das 8 às 12 hs.
A sra. deve comparecer pessoalmente na
COHAB, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12

22/01/2013

hs.
O financiamento através do FIES não implica em
sua inclusão no Programa Minha Casa, Minha

Programa Minha
Casa Minha Vida

Vida. Para ser incluído no Minha Casa, Minha
Vida não é necessário a comprovação de
escolaridade. É solicitado, quando há pessoas em
idade escolar o código do INEP (código da
escola) apenas isso.

21/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Informamos que esta Cohab/CP não possui
empreendimento no Parque São Jorge. Como a

21/01/2013

cassia thamiris matos
oliveira

Gostaria de saber se o seguro que pago nas
parcelas do apartamento cobre algum valor agora
que estou desempregada?

Sra. disse que o imóvel foi adquirido através do
Programa Minha

Programa Minha Casa Minha Vida,

Casa Minha Vida

provavelmente o contrato foi assinado com a

22/01/2013

Caixa Economica Federal. Assim sugerimos que
procure a Caixa. Estamos à disposição para
quaisquer outros esclarecimentos.
Não entendi a pergunta: - "pq não tem como está

gostaria de saber pq não tem como está fazendo
21/01/2013

Anônimo

fazendo uma reprova". Caso a pessoa tenha sido

uma reprova pq a pessoa saiu no trabalho

Programa Minha

sorteada no dia 22/09/2012, montou pasta e

semana passada pq estava cobrindo aviso e ele

Casa Minha Vida

houve a alteração de renda, sugiro que procure a

perdeu.mas agora ele está desempregado

21/01/2013

COHAB/CP para que seu caso seja analisado
com mais detalhes.

ESTOU COM MAIS DE 12 PARCELAS EM
ATRASO NO MEU CONTRATO, QUE JA ESTA
NO JURIDICO, GOSTARIA DE SABER A

21/01/2013

CRISTIANO DA SILVA
SANTOS

É possivel firmar acordo conforme sua sugestão,

POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DESSAS

porem é necessario seu comparecimento em

PRESTAÇÕES, É POSSIVEL PAGAR UMA

nosso Setor de Cobrança, de segunda a sexta,

VENCIDA JUNTO COM A DO MES CORRENTE,
TIVE PROBLEMAS FAMILIARES E DE SAUDE
POR ISSO NUM PUDE PAGAR MAIS AGORA Q

no horário das 8hs as 16,30hs. Quanto a usar seu
Outros

saldo de FGTS para quitar prestações em atraso,
não é possivel, devido as normas da CEF. Só é

A SITUAÇÃO JA AMENIZOU POSSO PAGAR

possivel quando será quitado também o saldo

UMA ATRASADA E A DO MES POR FAVOR ME

devedor total do financiamento, juntamento com o

AJUDEM , EM TEMPO GOSTARIA DE SABER

débito.

SE POSSO QUITAR MEU DÉBITO COM FGTS?
E COMO FARIA?

06/02/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que em nossos controles consta a
transferência do imóvel contrato nº 130786 para o

No ano de 1985 + ou - vendi minha casa da vila

Sr. José Carlos Nogueira. Esta Cessão de

boa vista - na rua das Guaramas,n.75, para o Sr
21/01/2013

vera lucia fernandes

Jose Carlos Nogueira e até agora ele não

Termo de Quitação

transferiu a casa no nome dele. Por esse motivo

Direitos esta registrada na matricula do imóvel no
2º CRI (livro 8K pag 492 nº 186). Sugerimos que

22/01/2013

solicite no Cartorio de Registro uma cópia desta

estou tendo problema na Prefeitura

matricula e apresente na Prefeitura comprovando
a transferência do imóvel.

Gostaria de saber como faço pra saber todas as
21/01/2013

Cintia Mota dos Santos

A documentação necessária consta no site

documentações para solicitar o cadastro do

Programa Minha

www.cohabcp.com.br. Atendimento de segunda a

minha casa minha vida, e como é feito esse leilão

Casa Minha Vida

sexta-feira, das 8 às 12 hs. A seleção é feita

de casas?

através de sorteio e não de leilão.

Boa Tarde, gostaria de tirar uma dúvida em

Habitação e Presidente da Cohab/Campinas, é

22/01/2013

Quando ocorre mudança de Secretario de

21/01/2013

Anônimo

relação a um pedido de escitura, junto ao cartório

necessário que seja registrado na Junta

de notas, fui informado sobre o início do pedido

Comercial a ata de posse da nova diretoria.

de escritura deste ano, estar marcado para o

Minuta de Escritura

Sendo assim temos que aguardar para que sejam

início de março, por consequência da troca de

lavradas as Escrituras. Estaremos enviando a

diretoria da cohab.

documentação para os Cartorios assim que

21/01/2013

regularizada a situação.
Prezado, boa tarde !! Gostaria de me inscrever21/01/2013

Amanda Cristina Oliveira de
Souza

me no programa minha casa minha vida que é de
renda salarial até 1.600,00 reais. E gostaria de
saber como faço para fazer o cadastro e quais

Programa Minha
Casa Minha Vida

As inscrições estão abertas de segunda a sextafeira, das 8 às 12 hs. A documentação necessária

22/01/2013

consta no site www.cohabcp.com.br.

são os documentos que necessito apresentar ?
Boa tarde.. Gostaria de saber sobre o sorteio do
21/01/2013

Flávia Maria Camargo

mês de setembro em Campina em q numero de
sorteado está do 2 grupo sendo q meu numero é
1.471...

O Grupo 2 foi já foi convocado até o número
Outros

1.364. O seu número será chamado através de
carta futuramente.

22/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço pra fazer o cadastro
21/01/2013

Rogéria Nascimento

de casa, pois estou precisando mas nao sei o
procedimento, poderiam me ajudar. Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A sra. precisa vir pessoalmente até a COHAB
Programa Minha

trazendo a documentação necessária, que consta

Casa Minha Vida

no site www.cohabcp.com.br.O atendimento é de

22/01/2013

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
As convocações para atendimento no Programa
Minha Casa, Minha Vida são realizadas de

oi gostaria de saber uma coisa eu fiquei na lista
21/01/2013

jessica amaral do santos

de espera do sorteio que teve em setembro de

Programa Minha

2012 gostaria de saber se eu tenho alguma calce

Casa Minha Vida

de conseguir minha casa esse ano.

acordo com a ordem de classificação do sorteio
realizado no dia 22/09/2012 e a medida que as

22/01/2013

obras dos Empreendimentos são concluídas.
Portanto não temos condições de informar prazos
ou datas de atendimentos.

e realmente deve ser muito azar mesmo por estar
esperando muitos anos gostaria de saber se a
21/01/2013

lucilene siqueira carvalho

previsao agora em 2013 proximo que mes vai ser
o procimo sorteio e quem sabe ne a sorte nao

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão para o próximo sorteio.

22/01/2013

chega para mim boa tarde
Para se increver a sra. precisa comparecer
21/01/2013

juracida ribeiro lima

solicito minha inscricao na cohab desta cidade.

Programa Minha
Casa Minha Vida

claudia da silva santana

mae solteira e tenho um filho, alem de tudo pago

Programa Minha

aluguel e esta ficando dificil pois minha renda nao

Casa Minha Vida

esta dando.

documentação que consta no site

22/01/2013

www.cohabcp.com.br. O atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
Para participar dos sorteios dos imóveis da

Solicito uma chance de ter minha moradia pois ou
21/01/2013

pessoalmente na COHAB trazendo a

COHAB é necessário fazer um cadastro. O
atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das
8 às 12 hs. A lista de documentos consta no site
www.cohabcp.com.br.

22/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

No ato da montagem de pasta o titular que não
possuir renda comprovada preencherá um

Boa tarde, fui sorteada no programa minha casa

formulário na COHAB declarando o valor da

minha vida,so que o meu trabalho nao tem
21/01/2013

Anônimo

registro, gostaria de saber se existe alguma forma

Programa Minha

que eu possa estar comprovando a minha renda,

Casa Minha Vida

quando for pra montar a pasta. e quais são as

renda informal. Para ser aprovado na análise da
Caixa os titulares deverão apresentar uma renda

22/01/2013

familiar de até R$ 1.600,00 (média dos 6 últimos
meses), não dever para a Caixa Econômica

exigencias, pra que seja aprovado??

Federal, Banco do Brasil ou Receita Federal, não
ter tido imóvel financiado em seu nome.

ja faz cinco nos que fiz o cadastro mais ainda nao
21/01/2013

Elaine regina de freitas

fui sorteada na epoca morava com minha mae e

Programa Minha

ferreira

hoje moro de alugeul tenho que atualizar o meu

Casa Minha Vida

cdastro ou nao prescia

A sra. deve comparecer na COHAB para verificar
se o seu cadastro está atualizado.O atendimento

22/01/2013

é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
As convocações para atendimento no Programa
Minha Casa, Minha Vida são realizadas de

gostaria de saber como vai ser o procedimento de
21/01/2013 rosangela cristina de arruda

atender os sortiados reserva do minha casa
minha vida, e quanto tempo vai levar

Programa Minha
Casa Minha Vida

acordo com a ordem de classificação do sorteio
realizado no dia 22/09/2012 e a medida que as

22/01/2013

obras dos Empreendimentos são concluídas.
Portanto não temos condições de informar prazos
ou datas de atendimentos.

Boa Noite, gostaria de saber o que significa
21/01/2013

Anônimo

Rcomercialização de imovel reintegrado. Desde já

Recomercialização de imóvel reintegrado significa
Outros

agradeço !
Gostaria de ter informações sobre esse projetoo
21/01/2013

Adriana Gomes de Souza

minha casa minha Vida! como me cadastrar como
participar!Obrigado pela atenção

21/01/2013

Anônimo

a revenda de um imóvel que foi objeto de despejo

22/01/2013

ou devolvido à Cohab/CP.
O cadastramento deve ser feito pessoalmente na
Programa Minha

COHAB, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12

Casa Minha Vida

hs. A documentação necessária consta no site

22/01/2013

www.cohabcp.com.br.

Quando tem inscrição para cohab minha casa

Programa Minha

minha vida obrigado

Casa Minha Vida

As inscrições estão abertas de segunda a sextafeira, das 8 às 12 hs. A lista de documentos está
no site www.cohabcp.com.br.

23/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

No dia 19/01/2013 foram sorteados os números
gostaria de saber se o sorteio que ouve sabado
22/01/2013

antonia soares da silva

passado e para a listagem da segunda chamada

dos apartamentos dos titulares que já montaram
Outros

sem mais obrigada

pasta e também já foram aprovados pela CAIXA.

23/01/2013

Quanto a listagem de segunda chamada, não sei
a que a sra. se refere.

Rosangela Braga Fernandes Rua Benevenuto de
Figueiredo Torres - Campinas/SP. Casada Fones:
(19) 3281-7396 - (19) 8807-0007 48 anos E-mail:
rosebfer@hotmail.com 1 filha (25 anos) CNH/
Categoria: B Área de atuação:
Administrativa/Recursos Humanos Formação
Acadêmica: Graduação: Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos - 2008 “Anhanguera
Educacional – Campinas” Curso de Recrutamento

22/01/2013

ROSANGELA BRAGA
FERNANDES

& Seleção – Passo a Passo – Update

Recebemos seu curriculo, porém informamos que

Treinamentos Pacote Office e Internet Informática

a contratação de funcionários da COHAB

Resumo das Qualificações: Analista de Recursos
Humanos: √ Área de Recrutamento e Seleção: √

Campinas é feita através de concurso público. No
Outros

momento não há previsão para a abertura de

Alinhamento de perfil √ Fontes de recrutamento √

novos concursos e todas as informações estão

Formação de banco de dados potencial √ Análise

disponíveis em nosso site, através do link:

de CVS √ Entrevistas – individuais ou em grupo √

Concursos - Informações.

23/01/2013

Introdução a entrevistas por competências √
Contratação √ Feedbacks Área Administrativa: √
Atendimento a clientes internos e externos √
Negociação com clientes assegurando a
qualidade no serviço √ Elaboração de cartas
comerciais √ Compras de materiais
(escritório/limpeza/informática) √ Entrada de
correspondências no sistema √ Planilhas Área

Departamento Pessoal: √ Controle de agenda de colaboradores por meio de planilhas de Excel (Time Card), √ Descontos d
22/01/2013

Anônimo

Quando será feita a quinta convocação para

Programa Minha

O atendimento das famílias já convocadas

montagem de pastas junto a caixa?

Casa Minha Vida

terminou no final de março/2013.

23/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições estão abertas de segunda a sexta22/01/2013

Anônimo

como faço para me inscrever nesse programa

Programa Minha

feira, das 8 às 12 hs, pessoalmente na COHAB. A

minha casa minha vida

Casa Minha Vida

lista de documentos necessários consta no site

23/01/2013

www.cohabcp.com.br.
Atualmente não temos projetos de casas
aprovadas no município de Campinas. Há apenas
apartamentos do Programa Minha Casa, Minha
Vida (serão destinados para as famílias sorteadas
Boa tarde! Gostaria de saber o valor de um
22/01/2013

cleidiane vieira da silva

no dia 22/09/2012). O valor do financiamento é de

financiamento de apartamento e de casas pela

Programa Minha

5% da renda do grupo familiar, lembrando que,

Cohab.Meu nome esta na lista reserva,do sorteio

Casa Minha Vida

conforme regras do Programa, essa renda não

realizado no mês de Agosto de 2012.

24/01/2013

pode ser superior a R$ 1600,00. O valor mínimo
da parcela é de R$ 25,00 e o máximo é de R$
80,00. Esse financiamento tem a duração de 10
anos e somente após a quitação do imóvel o
mesmo poderá ser comercilizado.
Conforme regras do Programa Minha Casa,

Quero verificar com vocês uma duvida. Na epoca
de cadastro no programa eu recebia menos que
22/01/2013

Anônimo

dois salarios, após o sorteio fui promovido em
meu trabalho. Isso ira interferir na hora de montar

Minha Vida, a média da renda familiar não pode
Programa Minha

ser superior a R$ 1600,00 (análise dos 6 últimos

Casa Minha Vida

meses). Quando comparecer para montar a pasta
seu cadastro será atualizado e a sua renda

a pasta?

analisada.

Boa Tarde, 1 - Quero saber se preciso atualizar
22/01/2013

Anônimo

meus dados, para um próximo sorteio, pois não
fui contemplado no dia 22/09/12? 2 - Qual a
previsão de um próximo sorteio?

23/01/2013

A atualização precisa ser feita quando mudarem
Outros

os dados pessoais. O funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs na COHAB.
Não temos previsão pra próximo sorteio.

23/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, Quero saber: uma pessoa que tem
um apartamento da cohab, e ja passou a

Primeiramente o comprador precisa comparecer

quantidade de anos pra ele vender. O que o
22/01/2013

Anônimo

comprador precisa fazer pra ser tudo legalizado?
2 Uma vez que o banco não financia dois valores,

na Cohab munido de CPF e comprovante de
Outros

renda do casal para uma entrevista. Com relação

23/01/2013

a segunda pergunta, não será possivel o

eu posso financeiar um valor fechado e pagar

atendimento.

para cohab o que cabe a cohab e o que cabe ao
morador a cohab fazer este repasse?

22/01/2013

Anônimo

Boa Tarde. A Cohab vende apartamento sem ser
por sorteio?

A Cohab recomercializa apartamentos retomados
Outros

via judicialmente. Porem no momento não há

23/01/2013

nenhum disponível.
Não houve sorteio no dia 21/01/2013 realizado
pela COHAB/CP. O sorteio que houve foi no dia
19/01/2013 na Escola do Residencial Cosmos.

Boa Tarde, O sorteio que teve ontem 21/01/2013,

Não foi sorteio para hierarquizar a ordem de

de 280 apartamentos,NO RESIDENCIAL SIRIUS,

atendimento no Programa Minha CAsa, Minha

as pessoas sorteadas foram tiradas da lista de

Vida, como o realizado no dia 22/09/2012. Foi um

Setembro 2012.? Isto é, as pessoas que não

sorteio de endereço dos apartamentos do

foram contempladas no dia 22/09/2012, foram
22/01/2013

Anônimo

encaminhadas automaticamento pra este sorteio?

Empreendimento Sirius C3 e C6, para as famílias
Outros

Pois as vezes não entendo tem sorteio paralelo

que foram sorteadas no dia 22/09/2012 e foram

23/01/2013

aprovadas pela Caixa Econômica Federal. Esses

as vezes na sede da cohab, ou em quadras e fico

sorteios que você ouve falar são sorteios de

sem entender da onde vem as pessoas

endereços dos apartamentos das famílias que já

contempladas, pois tenho cadastro e não sou

foram aprovadas pela Caixa e não sorteio de

avisado destes sorteios. Att

famílias que serão atendidas. A hierarquização
das famílias que serão atendidas através do
Minha CAsa, Minha Vida em Campinas foi
realizada apenas no sorteio do dia 22/09/2013.

Gostaria de saber se existe possibilidade de
22/01/2013 sirlei gomes araujo da silva

aquisição de imóvel usado que esteja disponiel
pra venda.

Os imóveis entregues através do Programa
Programa Minha

Minha Casa Minha Vida não podem ser vendidos.

Casa Minha Vida

No momento não temos nenhum imóvel da
Cohab para ser recomercializado.

23/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Solicito a 2 via do boletoc/ vencimento
10/01/2013, não consegui pagar no dia de
22/01/2013

luiz carlos ackermann
pinheiro

A administração desse emprendimento não é de

hoje....22/01/2013...por isso solicito enviar 2a via
com vençto para

Outros

.....25/01/2013...ref.nr.documento ..091238,

responsabilidade da Cohab Campinas e sim da
Cohab Bandeirantes. Tente contato atraves do

06/02/2013

telefone 019-3731-7600

ref.prestação nr. (279/300), no valor.....246,54..
atenciosamente luiz carlos ackermann pinheiro..
Boa Noite, Eu, edemir david pereira portador do
rg 326948387,sou deficiente fisico e mais de
3anos minha esposa fe o cadastro no programa,
pois no ano de 2012 no mes de setembro teve um

22/01/2013 EDEMIR DAVID PEREIRA

O sorteio realizado no dia 22/09/2012 foi de

sorteio, com cotas de deficiente e idoso, e mais

acordo com as regras do Programa Minha Casa,

de mil reserva, gostaria de saber porque nao

Minha Vida. Infelizmente quando é sorteio, o fator

fiquei nem na reserva ta dificil para min, pagar

Programa Minha

"sorte" conta muito. Você não ficou na lista de

aluguel, com uma filha pequena e mulher

Casa Minha Vida

espera porque não foi sorteado. Dessa forma

desempregada, so eu na luta pois qdo tera sorteio

sugiro que mantenha seu cadastro atualizado,

para aquelesque nao foram sorteado, o cadastro

para que quando sair novos Empreendimentos

esta no nome de minha esposa Eliana Maria

você possa participar do sorteio. Atenciosamente,

Botelho Pereira CPF:22662582812, por favor
aguardo uma resposta Sem Mais, Att, Edemir
David pereira

23/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boleto com vençto 10/01/2013 valor de
......246,54- prestação..279/300N.Documento.....091238- mutuário: LUIZ
CARLOS ACKERMANN PINHEIRO Solicito de
v.sa., enviar por e-mail, 2a via.boleto a saber:
Boleto com vençto. para.....25/01/2013 valor
de....... 246,54- prestação....279/300N.documento.......091238- Mutuário.....: LUIZ
23/01/2013

Luiz Carlos Ackermann

CARLOS ACKERMANN PINHEIRO Endereço.....:

Pinheiro

Rua Walter Batista dos Santos, 317 Bairro.......:

A administração desse empreendimento não
Outros

N.S.da Dores......II etapa Cidade.......: Limeira- sp-

pertence à Cohab Campinas, e sim a Cohab
Bandeirantes. Tente contato através do telefone

06/02/2013

019-3731-7600

Cep:.........: 13483-088 Obs: dia 22/01/2013, fui ao
banco bradesco efetuar o pagamento do boleto
com vençto no dia 10/01/2013, o caixa não
recebeu porque o pagamento seria até o
dia.....21/01/2013.....ok. por favor enviar o boleto
acima......URGENTE....GRATO
ATENCIOSAMENTE LUIZ CARLOS.....
A seleção para comprar os imóveis da COHAB
ja tem mais de tres anos que estamo esperando a
23/01/2013

neyde magalhaes fidelis

casa pra poder dormi tranquilo so que ate agora
nada nois nao tem condiçao de pagar aluguel

pelo Programa Minha Casa Minha Vida é feita
Programa Minha

através de sorteio. O último foi realizado em

Casa Minha Vida

22/09/2012. Se a sra. não foi sorteada deve

24/01/2013

aguardar o próximo, para o qual ainda não temos
previsão de data.
Só precisa se recadastrar ou atualizar cadastro

gostaria de saber se quem fez o cadastro do
programa minha casa minha e nao foi sorteado
23/01/2013

claudia ferreira da cruz

nesse ultimo sorteio precisa recadastrar.onde ir e
quais documentos levar.aguardo
resposta.obrigado pela atençao.

se houve alguma mudança nos dados pessoais.
Programa Minha

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira,

Casa Minha Vida

das 8 às 12 hs pesoalmente na COHAB. A
documentação ncessária consta no site
www.cohabcp.com.br.

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Vim aqui colocar minha insatisfação,pois estou
morando a dois meses no apartamento cheios de
problemas de estrutura não consigo falar com a
23/01/2013 Fabiana cardoso dos santos

construtora e quando procuramos voçéis não
temos nenhum suporte! precisamos urgente de

Programa Minha
Casa Minha Vida

Infelizmente os problemas estruturais são de
responsabilidade da Construtora, a qual pode ser

25/01/2013

contatada através do 08002172226.

um suporte pois existem varias famílias sem
estrutura nenhuma para morar lá!
Para que possamos atender ao solicitado, são

23/01/2013

Anônimo

Há algum modelo de carta de comunicação de

necessárias maiores informações sobre o

sinistro morte, com pedido de quitação e outorga

contrato, como nome do adquirente, endereço do

de escritura definitiva ao beneficiário (cônjuge

Termo de Quitação

supérstite)?

imóvel e nº do contrato. Uma vez que a cada

24/01/2013

contrato é analisado individualmente. Sendo
assim, aguardamos maiores informações.

EU MORO EM UMA CASA ALUGADA, E
23/01/2013

Jéssica Lima Siqueira

GOSTARIA DE SABER SE POSSO ME
CADASTRAR PARA CONSEGUIR UMA CASA

As condições e a documentação necessária para
Outros

DA COHAB?

cadastramento constam no site
www.cohabcp.com.br. Atendimento de segunda a

24/01/2013

sexta-feira, das 8 às 12 hs.
As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

23/01/2013

Anônimo

Boa tarde. Gostaria de saber como funciona o
programa de inscriçoes

Outros

feira, das 8 às 12 hs na COHAB. Maiores
detalhes constam no site www.cohabcp.com.br,

24/01/2013

ou pessoalmente na COHAB.

23/01/2013

Angelica da Silva Jose

Quero me inscrever no Programa Habitacional,

Programa Minha

preciso sair do aluguel urgente

Casa Minha Vida

As inscrições estão abertas de segunda a sextafeira, das 8 às 12 hs na COHAB. A documentação
necessária consta no site www.cohabcp.com.br.

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

preenchimento do CADÚNICO (cadastro do

fui aprovado ou não, ou depende de dias de
analise? e tambem gostaria de saber se ja

Programa Minha

saberemos onde será o apartamento e

Casa Minha Vida

condominio? E tambem parabenizar pelo

23/01/2013

Ana Lucia Aureçiano

imóvel, qual o procedimento?
Gostaria de saber se eu fui sorteada????????

Anônimo

participar desses sorteios para casa própria...?
Não estou mais conseguindo pagar

24/01/2013

pelo funcionário no ato do atendimento.
Outros

Necessitamos que nos informe o bairro e se este
imóvel é quitado ou financiado.

Programa Minha

Para consulta de sorteados precisamos do

Casa Minha Vida

númenro do CPF.

Boa tarde, Gostaria de saber como faço para
23/01/2013

pasta que será enviada à Caixa Econômica
Federal para análise, portanto, não saberá de
localização do Empreendimento será informado

grato.
Boa tarde, preciso fazer transferência de um

governo federal que é obrigatório) e montagem da

imediato se foi aprovado ou não. Quanto a

atendimento on-line uma das melhores coisas!!!

Anônimo

RESPOSTA

apresentação dos documentos necessários,

na data que fui convocado, no ato ja saberei se

23/01/2013

DATA

Esse primeiro atendimento na COHAB/CP é para

Boa Tarde, Gostaria de saber se quando eu for ai

23/01/2013 Paulo Elanã Eloi Dos Santos

RESPOSTA

24/01/2013
24/01/2013

Para participar de sorteio precisa se increver na
Outros

aluguel...estou desesperada. Aguardo resposta

COHAB, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12
hs. A documentação necessária consta no site

24/01/2013

www.cohabcp.com.br.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações

23/01/2013

jose horacio leal de souza

gostaria de obter informaçôes sobre meu saldo
devedor e quando acaba...sem mais agradeço..

financeiras decorrentes de contratações somente
Termo de Quitação

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

24/01/2013

habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado.
O cadastramento pode ser feito de segunda a

23/01/2013

PAULO ROBERTO
ESQUINELATO

QUERIA SABER COMO ME CADASTRO E TBM
COMO FAÇO PRA TER UMA CASINHA AQUI
NESSA REGIAO DO VIDA NOVA

sexta-feira, das 8 às 12 hs na COHAB. A
Programa Minha

documentação necessária consta no site

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br. O local do imóvel não pode
ser escolhido. É oferecido para o sorteado
conforme disponibilidade da COHAB.

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE, TENHO UMA INSC DA COHAB SP
QUE FIZ NO ANO DE 1987 RENOVEI EM 2008
EM 2010 ME MUDEI PARA CIDADE DE
AMÉRICO GOSTARIA DE SABER SE A

A inscrição feita em SP não é válida para a

INSCRIÇAO QUE FIZ AINDA É VALIDA AQUI?
23/01/2013

PERCIDA XAVIER DE
PAULA

cidade de Campinas. Para pleitear imóvel da

CASO NEGATIGO AONDE DEVO IR PARA
FAZER NOVAMENTE,FIQUEI SABENDO AQUI

Outros

Q. A COHAB REVENDE AS CASAS TOMADAS

COHAB é necessário fazer a inscrição aqui em
Campinas, a qual está aberta de segunda a sexta-

24/01/2013

feira, das 8 às 12 hs. A documentação e os

POR FALTA DE PAGAMENTO, É VERDADE?

requisitos constam no site www.cohabcp.com.br.

CASO POSITIVO O QUE TENHO A FAZER?
CASO AJUDE ESTOU ENVIANDO O N. DA
MINHA INSCRIÇÃO 001.0001-0.055.603 MUITO
OBRIGADO PELA ATENÇÃO. PERCIDA XAVIER

As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

Boa tarde!!!! Gostaria de saber quais os requisitos
23/01/2013

Anônimo

para participar das inscrições dos apartamentos

Outros

da COHAB att

feira, das 8 às 12 hs. A documentação necessária
e os requisitos constam no site

24/01/2013

www.cohabcp.com.br.

Sou mutuária contrato n 1680296-4 e não tenho
recebido os boletos.Quero saber se já terminou e
23/01/2013

Maria de Lourdes Cabral

já quitei o imóvel ou outra coisa? Se caso quitei o

Tempesta

q devo fazer para transferir este contrato para

Outros

O Bairro Colinas de São José e o contrato
1680296-4 não pertencem à COHAB CAMPINAS.

24/01/2013

regulariza-lo. Obrigada, aguardo resposta o mais
rápido possível.
gostaria de me cadastrar na cohab pois moro
23/01/2013

Jéssica Lima Siqueira

alugado e gostaria de uma resposta porfavor
agradecida.

As inscrições estão abertas de segunda a sextaPrograma Minha

feira, das 8 às 12 hs, na COHAB CAMPINAS. A

Casa Minha Vida

documentação necessária e os requisitos

24/01/2013

constam no site www.cohabcp.com.br.

oportunidade de garantir uma habitaçao , uma
A sra. deve comparecer na COHAB de segunda a

casa p/ minha moradia . CONFORME , sou
23/01/2013

katia souza da silva

separada e nao tenho uma casa p morar por
estou se candidatanto p/ me escrever por uma
casa q/ seja conforme as minhas condiçoes.
obrigada. att; kátia

Outros

sexta-feira, das 8 às 12 hs. e efetuar a sua
inscrição. A documentação necessária e os
requisitos constam no site www.cohabcp.com.br.

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições estão abertas de segunda a sexta23/01/2013

Wilma Flisch Mota

Gostaria de saber quando vai abrir inscrição para

Programa Minha

feira, das 8 às 12 hs. A documentação necessária

cohab.. Obrigado !

Casa Minha Vida

e os requisitos constam no site

24/01/2013

www.cohabcp.com.br.
A documentação e os requisitos para efetuar a

O que é necessário para realizar inscrição do
23/01/2013

Sueli Gracia Ramos

programa minha casa minha vida, e quais

Outros

documentos

23/01/2013

cicero leandro bezerra da
silva

Outros

para poder se cadastrar etc

de 1997/1998, quando foi feito um mutirão de

e os requisitos constam no site

24/01/2013

Pesquisando em nosso sistema não encontrei o
seu cadastro. Por favor, nos informe o número do
CPF para que possamos fazer uma pesquisa

Infelizmente não tenho aqui comigo o número do
meu cadastro da época, que fiz por volta do ano

feira, das 8 às 12 hs. A documentação necessária
www.cohabcp.com.br.

está ativo, e se estou concorrendo aos sorteios.

LARA SOFIA FRIGERI

24/01/2013

As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

boa noite, como faço para saber se meu cadastro

23/01/2013

ou pessoalmente na COHAB. O atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.

gostaria de obter informações sobre o programa
da cohab, como funciona, o que é necessario

inscrição constam no site www.cohabcp.com.br,

mais aprimorada. Caso o seu cadastro tenha sido
Outros

excluído por falta de atualização, a sra. deve

24/01/2013

comparecer na COHAB, de segunda a sexta-

cadastramento de pessoas interessadas em

feira, das 8 às 12 hs para reativá-lo. A

casas e/ou aptos na cidade de Campinas.

documentação necessária consta no site

Aguardo um retorno, obrigada, Lara Sofia Frigeri

www.cohabcp.com.br.

olá,eu gostaria de saber como funcionar o

23/01/2013

Victor Thairan Alexandre
Xavier

programa Minha Casa Minha Vida pois

Para se candidatar a um imóvel da COHAB

futuramente irei me casar,trabalho registrado

CAMPINAS é necessário efetuar uma inscrição.

minha namorada também gostaria muito
conseguir um apartamento para eu e minha futura
esposa morarmos e juntos construir uma famili
aguardo o retorno de vocês e obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das
8 às 12 hs. A documentação necessária e os
requisitos constam no site www.cohabcp.com.br

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para se candidatar a um imóvel da COHAB

23/01/2013

analidia de castro iobbi
almeida

Boa noite, Gostaria de saber como funciona o
minha caca minha vida na cohab e como fazer
meu cadastro. Desde já agradeço Att Analídia

CAMPINAS é necessário efetuar inscrição
Programa Minha

pessoalmente. O atendimento é de segunda a

Casa Minha Vida

sexta-feira, das 8 às 12 hs. A lista de documentos

24/01/2013

e os requisitos constam no site
www.cohbcp.com.br.
A lista de documentos necessários e os requisitos

23/01/2013

edna cristina braga souza

Gostaria de receber informções, sobre como me

Programa Minha

para efetuar inscrição constam no site

increver no programa.

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br. O atendimento é de

24/01/2013

sgunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.
eu gostaria de sabe se posso compra um
23/01/2013

Anônimo

apartamento de uma pessoa que não quer? se

Outros

pod ser trasferido pro meu nome?
oi boa noite queria fazer uma pergunta fiquei

24/01/2013

tais apartamentos não podem ser vendidos,

vazios e que tem pessoas vendendo os

alugados ou cedidos, devem ser ocupados pelo

apartamentos gostaria que vcs desem os

beneficiário. Com relação aos apartamentos

apartamentos pra quem realmente precisa tem
jessica amaral do santos

respondermos a sua solicitação.

Quanto a questão das vendas esclarecemos que

sabendo que no bairro bassoli tem apartamentos

23/01/2013

Por favor, precisamos de mais dados para

muitas pessoas que nao precisa e conseguem

Programa Minha

agora nos que realmente precisa nao consegue

Casa Minha Vida

eu nao espero que vcs da secretaria tomam uma

vazios, havendo desistência formalizada, os
mesmos serão destinados para famílias que

25/01/2013

estão como suplentes. Para participação no
Programa Minha Casa Minha Vida ressaltamos

decisao ai para ajudar a populaçao de campinas

que são consultados débitos / dívidas existentes

e as pessoas que realmente precisa ah minha

junto ao Governo Federal (Receita Federal, Caixa

irma mando eu pergunta se quem tem o nome

e Banco do Brasil.

sujo pode pegar o apartamento do mesmo jeito.
gostaria muito de estar fazendo a inscrição,,para
o programa minha casa minha vida,,pago

As inscrições estão abertas na COHAB de

aluguel,meu salario se enquadra no
23/01/2013 clezio eduardo alves martim

programa,,sou moto boy,e minha esposa

Programa Minha

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A lista de

manicure,gostaria muito de realizar o sonho de ter

Casa Minha Vida

documentos necessários e os requisitos constam

minha propria casa,,que DEUS abençoe
voces.esperarei ansioso por contato,,desde ja
agradeço fiquem na paz do SENHOR

no site www.cohabcp.com.br.

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, eu tenho 45 anos, sou solteiro,tenho uma
renda de 3,5 salários mínimos e não possuo
24/01/2013 ANTONIO BRAZ GARDINI

imóvel, gostaria de informações para adquirir
moradia no programa minha casa,minha vida da

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para concorrer a um imóvel da COHAB
Programa Minha
Casa Minha Vida

Cohab. aguardo retorno, Antonio Braz Gardini

CAMPINAS é necessário efetuar inscrição de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. A lista de

24/01/2013

documentos e os requisitos necessários constam
no site www.cohabcp.com.br.
As inscrições para os apartamentos do
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA da

24/01/2013

Anônimo

Olá bom dia!Gostaria de saber quando terá

Programa Minha

COHAB CAMPINAS estão abertas de segunda a

inscrição para casas em campinas

Casa Minha Vida

sexta-feira, das 8 às 12 hs. A lista de documentos

24/01/2013

e os requisitos necessários constam no site
www.cohabcp.com.br.
Bom dia como vai ? Quais documentos
24/01/2013

Anônimo

necessários para fazer inscrições da minha casa

Programa Minha

minha vida! Aguardo, Desde já agradeço

Casa Minha Vida

Obrigada
Gostaria de saber se ja consigo obter a minuta da

patricia helena paiva silva

dic5 antiga rua 37 num 561,se ainda não esta
disponivel,qual seria a previsão de quando vai

fabricio ferreira

24/01/2013

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.

escritura para o empreendimento Chico Mendes Minuta de Escritura

DIC V e também não temos uma previsão de

24/01/2013

quando estará liberada. Para quaisquer outros

sair,obrigado pela atenção!aguardo resposta via

24/01/2013

www.cohabcp.com.br. O atendimento é de

Informamos que não é possivel obter a minuta de

escritura de uma casa que tenho de herança no
24/01/2013

A lista de documentos consta no site

esclarecimentos, estamos à disposição.

email ou tel.
gostaria de saber quando comecara a chamar

Programa Minha

Por favor, a qual segunda lista o senhor se

pessoal da 2 lista

Casa Minha Vida

refere? .

24/01/2013

Gostaria de saber, como faço para participar do
programa, já que moro de aluguel e gostaria de
24/01/2013

Para concorrer a um imóvel da COHAB Campinas

JACKSON FELIPE DA

ter a minha casa própria, conheci o programa pois

Programa Minha

é necessário efetuar inscrição de segunda a

SILVA

minha irmã recebeu uns dos apartamentos do

Casa Minha Vida

sexta-feira, das 8 às 12 hs. O atendimento é de

Bassoli, desde então fiquei muito interessado no
programa. Att, Jackson Silva

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.

24/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Retirei uma via da minuta de escritura ref.

Junta Comercial, a ata de posse da nova

COHAB estava fechada para este tipo de serviço,
agora em jan.de 2013, retornei ao cartório e o

Minuta de Escritura

mesmo pediu p/esperar porque com a nova

Anônimo

próximo sorteio ?

que sejam lavradas as escrituras. Estamos

24/01/2013

regularizada após o dia 15/02. Para quaisquer

saber quando vai estar funcionando este tipo de

24/01/2013

diretoria. Sendo assim temos que aguardar para
prevendo que a documentação estará

administração ainda ñ esta autorizado, preciso
serviço?
Boa tarde...Gostaria de saber pra quando é o

RESPOSTA

Cohab/CP, há a necessidade de registrar na

2012, o mesmo pediu p/ esperar sendo que a
Sílvio Furtado

DATA

Quando ocorre mudança do Presidente da

contrato 520269, e levei ao cartório de notas em

24/01/2013

RESPOSTA

outros esclarecimentos, estamos à disposição.
Outros

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

24/01/2013

Meu nome é Neusa Antonia Francisco Soares,
tenho 46 anos,sou viúva, mãe de 6 filhos não

Para comprar um imóvel pelo PROGRAMA

tenho casa para morar atualmente pois a região

MINHA CASA MINHA VIDA, a sra.precisa possuir

onde vivo é de risco e será desapropriada.
24/01/2013

um cadastro na COHAB e aguardar os sorteios.

Neusa Antonia Francisco

Gostaria de comprar uma casa no Plano Minha

Programa Minha

Se a sra. ainda não tem, as inscrições estão

Soares

Casa Minha vida . Tenho renda de R$ 750,00 em

Casa Minha Vida

abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs.

carteira + um salário mínimo de pensao de meu

Para obter a lista de documentos necessários,

falecido esposo. Como devo proceder ? Meu

favor clicar acima em Atendimento - Perguntas

serviço é em Barão Geraldo . Obrigada Neusa

Frequentes.

25/01/2013

Antonia Francisco Soares

24/01/2013

cristiano vieira da silva

fui chamado para comparecer 03/01/2013 mais

Programa Minha

Compareça o mais rápido possível munido de

eu vi hoje o meu nome no sorteio o que eu faço....

Casa Minha Vida

todos os documentos no horário das 8 às 12 h.

25/01/2013

Boa Tarde! Quero informação de quando dará o
As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

inicio para inscrição para o programa minha casa
24/01/2013

Neivani de Cassia Proba

minha vida, ou inscrição para deixar o nome para

Programa Minha

feira, das 8 às 12 hs.Para obter a lista de

alguma desistencia de pessoas que não

Casa Minha Vida

documentos necessários, favor clicar acima em

consegue finalizar se débito. Fico no aguardo.
Atenciosamente

Atendimento - Perguntas Frequentes.

25/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As pessoas sorteadas para o cadastro reserva só
serão convocadas caso sobrem apartamentos
destinados aos titulares. No momento ainda não
gostaria de saber como esta minha situação no
24/01/2013

sueli dos santos queroz

cadastro da coab ,meu nome esta na reserva
desde novembro de 2012 . grato sueli.

Programa Minha
Casa Minha Vida

possuímos dados suficientes para sabermos
quantos sobrarão e se sobrarão. Caso positivo

25/01/2013

convocaremos os reservas pela ordem de sorteio,
através de cartas. Quem não for convocado
participará do próximo sorteio, que ainda não tem
data prevista.
Para informações sobre cadastro favor

24/01/2013

Anônimo

como faço para saber se meu cadastro ainda esta
em andamento.

Outros

comparecer na COHAB munido de documentos
pessoais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12

25/01/2013

hs.
Eu possuia um apartamento em Mogi Guaçu - SP
no Conjunto Habitacional Jatiúca, condimínio das
Hortências, bloco C, rua Gumercindo Silveira nº
24/01/2013

Ivan Donizeti Fernandes
Rezende

84 apartamento 22, código 096.0119-8. Eu
gostaria de receber a cópia do contrato de

Cópia de contrato

quando eu vendi este apartamento. Eu recebi

O Conjunto Habitacional Jatiúca de Mogi Guaçu
não pertence à COHAB CAMPINAS.

25/01/2013

uma cobrança da Electro de 2009, no entanto eu
vendi este imóvel já fazem mais de 10 anos.
Obrigado.
gostaria de saber quando esta precista a quinta
24/01/2013

Glescia da Silva Costa

Daremos início na convocação dos próximos

convocação dos sorteados do programa minha

Programa Minha

sorteados assim que atendermos as famílias já

casa minha vida/eu verifiquei e esta no segundo

Casa Minha Vida

convocadas. Provavelmente será no final do mês

grupo 1362 eu sou o numero 1394/ grata

de março/2013.

25/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite então tem pessoas que querem vende
apartamento no itajai e eu gostaria de sabe se

24/01/2013

Anônimo

posso compra se vai ser trasferido pro meu nome

Antes de comprar qualquer imóvel da Cohab,

no ato da compra ou só quando termina de paga

dirija-se ate a Sede, na Av. Faria Lima, n° 10,

como posso ter certeza que se eu paga no nome

Outros

Parque Italia para obter informações sobre o

da pessoa que pego o apartamento vai ser

imóvel desejado. Tem imoveis que podem ser

trasferido pra mim é possivel ou eles são

transferidos de imediato e outros não.

25/01/2013

obrigados a viver la e tbm se pod se compra esse
tipo de imóvel em qualquer rejião da cidade .
As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

Gostaria de saber se o cadastramento para
24/01/2013

Antonia Ferreira de Sousa

sorteio das casas próprias já se iniciarão, senão,

Programa Minha

quando se iniciará o cadastro quais documentos

Casa Minha Vida

serão necessário???? desde já Grata

feira, das 8 às 12 hs. Para obter a lista de
documentos necessários e os requisitos favor

25/01/2013

clicar acima em Atendimento - Perguntas
Frequentes.
As incrições para concorrer a um imóvel da
COHAB CAMPINAS estão abertas de segunda a

Bom dia! Gostaria de saber se já abriram vagas
25/01/2013

Andressa da Silva Lima

sexta-feira, das 8 às 12 hs. Um dos pré-requisitos

para o programa minha casa minha vida de cohab

Programa Minha

para se inscrever é ser morador de Campinas há

em campinas e se precisa ser morador de

Casa Minha Vida

mais de dois anos. Para obter maiores detalhes e

Campinas?

25/01/2013

lista de documentos necessários, favor clicar
nesta página em Atendimento - Perguntas
Frequentes.

BOM DIA AO SR. RESPONSÁVEL.GOSTARIA
DE SABER SE QUEM NAO FOI SORTEADO
25/01/2013

luciana aparecida de lima

EXISTE A POSSIBILIDADE DE SER CHAMADO
CASO TENHA ALGUM EMPREVISTO NA

Para o caso de algum titular não ser aprovado ou
Programa Minha
Casa Minha Vida

DOCUMENTAÇÕES DE QUEM FOI SORTEADO

desistir do apartamento, já foi sorteado um
cadastro reserva no mesmo dia do sorteio

25/01/2013

(22/09/2012), que serão convocados pela ordem
de classificação.
Para uma resposta correta seria possível a Sra.

25/01/2013

lucielia

enfim ate agora nao responderao o meu emai

Programa Minha

essa 600 habiçao sao para area de risco tambem

Casa Minha Vida

especificar a localização dessas 600 unidades
habitacioanais? Quanto ao e-mail não
respondido, será que poderia nos informar para
qual e-mail a Sra. enviou mensagem?

29/01/2013

DATA

25/01/2013

NOME
VANESSA carla russo da
silva

SOLICITAÇÃO
gortaria de saber quanDO SERA O OUtRo
SORTEIO SEM Mais aghraDEÇO VANESSA
CARLA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Fizemos o inventério da casa e
25/01/2013

thiago amaral

precisamos da minuta, preciso marcar hora ou

Minuta de Escritura

posso ir direto?

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio do PROGRAMA MINHA CASA MINHA

25/01/2013

VIDA da COHAB CAMPINAS.
Conforme contato estamos analisando o caso e
entraremos em contato por telefone ou email.

29/01/2013

As inscrições estão abertas de segunda a sexta25/01/2013

Anônimo

Ola, gostaria de saber como eu faço pra me

Programa Minha

feira, das 8 às 12 hs. Maiores informações, favor

cadastrar na minha casa e minha vida

Casa Minha Vida

clicar em Atendimento - Informações sobre

25/01/2013

Serviços e Perguntas Frequentes.
Boa tarde, Tenho a informação de que existe um
25/01/2013

Giselle

sistema chamado FUNDAP que auxilia na

A Fundap funciona no seguinte endereço: Rua
Outros

reforma de imóveis. Procede? Como funciona?

São Carlos, 677, ao lado da COHAB CAMPINAS.

25/01/2013

Fone: 311999615.
Para concorrer a um apartamento do
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA da

25/01/2013

Helio Prates

Aquisição de imovel

Outros

COHAB CAMPINAS é necessário efetuar uma
inscrição e aguardar os sorteios. O atendimento é

25/01/2013

de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 hs. Maiores
detalhes favor clicar em Atendimento.
Para participar do PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA da COHAB CAMPINAS é
25/01/2013

Dayane Stefanny da Silva
Costa

Como participar.?

Programa Minha
Casa Minha Vida

necessário efetuar uma inscrição para concorrer
a um apartamento através dos sorteios. O

25/01/2013

atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às
12 hs. Maiores detalhes favor clicar no alto desta
página, em Atendimento.

gostaria de saber se tem como ou se existe esta
25/01/2013

karina

forma de como eu conseguir um terreno de uma
pessoa que deixou de pagar ou so tendo

Outros

Primeiramente é preciso fazer seu cadastro.

Programa Minha

Favor nos enviar seu cpf para podermos acessar

Casa Minha Vida

a nossa base de dados.

28/01/2013

cadrastro
26/01/2013

joelita da rocha quesada

resultado do meu cadastro

28/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor consultar a guia de atendimento para saber
26/01/2013

Natalicia Apareciada
Ramalho

Programa Minha Casa Minha Vida

Programa Minha

a documentação para fazer o cadastro. O

Casa Minha Vida

atendimento é de segunda á sexta-feira das 8:00

28/01/2013

as 12:00 horas.
boaa tarde,ha um terrenno nessa rua citada
acima ,porem nao ha casa instalada na
mesma,gostaria de saber se a mesma cpossui
cadastro na cohab campinas,caso nao tenha
,gostaria de estar podendo adiquirir o terreno,pois
26/01/2013

hendril medeiros da silva

Para adquirir qualquer imóvel pela Cohab, deverá

morro de aluguel e nao tenho casa propria,moro

Regularização

vir fazer o cadastro, caso ainda não possua, aqui

com minha esposa que esta gravida de 8

Fundiária

na Cohab de segunda á esxta-feira das 8:00 as

meses,conto com a colaboração da cohab caso

28/01/2013

12:00 horas.

nao tenha regitro para adiquiri-lo,obrigado e uma
boa tarde, (bos,nao tenho o numero exato do
terreno,mas e proximo ao numero 49,aguardo
contato )
Caso não tenha inscrição para o Programa Minha
26/01/2013

Fernando França da Silva

Programa Minha Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, compareceça de segunda á
sexta-feira das 8:00 as 12:00 horas. Para maiores

28/01/2013

informações sobre documentação, consulte a
guia atendimento neste site.
Caso não tenha inscrição no Programa Minha

26/01/2013

Luciana Ferreira lopes

Programa Minha Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, compareça de segunda à sextafeira das 8:00 as 12:00 horas. Para maiores

28/01/2013

informações sobre documentação, consulte a
guia atendimeto neste site.
A Companhia de Habitação Popular de CampinasCohab-CP não comercializou unidade

26/01/2013

jose pedro barbosa

quero saber quantos anos falta para terminar meu
financiamento

habitacional na cidade de Araras. Solicitamos, o
Outros

obséquio, de verificar se o financiamento, por
ventura, se refere ao agente financeiro CohabBandeirantes. A título de informação, o telefone
PABX da Cohab-Bandeirantes é (19) 3731-1600..

28/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer na Cohab para fazer a
27/01/2013

juliana da silva machado

Quero participar do programa minha casa minha

Programa Minha

vida...

Casa Minha Vida

inscrição, de segunda á sexta-feira das 8:00 as
12:00 horas. Para maiores informações sobre a

28/01/2013

documentação, consulte a guia atendimento nete
site.

Bom dia.moro proximo ao terminal ouro verde e
27/01/2013

Anônimo

gostaria de saber se nesta proximidade existe

Programa Minha

algum local onde posso me cadastrar no

Casa Minha Vida

programa minha casa minha vida. obrigadsa
Oi,eu quero saber quando a gente faz a pasta ai

tem o nome sujo na serasa e spc o que acontece

Programa Minha

eles avisam a gente por favor eu fiquei com essa

Casa Minha Vida

duvida em vez de ter perguntado eu esqueci eu
sou cadeirante eu corro risco de perde o meu

inscrição.. Os documentos necessários etc..

28/01/2013

Anônimo

cohab neste momento.

29/01/2013

endereço deixado no ato do cadastro um

Favor comparecer na Cohab Campinas, de
Outros

Obrigada

Gostaria de saber se esta tendo inscrição na

Econômica Federal para análise. Quando
obtivermos a reposta, a COHAB enviará no

aprovado ou não.

Gostaria de saber o procedimento para a
Anônimo

8:00 as 12:00 horas.

comunicado informando se a sua análise foi

nome ta limpo em tudo por favor me respondem...

27/01/2013

28/01/2013

arquivo do CADÚNICO são enviados à Caixa

mandam a pasta pra caixa pra q,vamos supor se
Claudia

Campinas, de segunda á sexta-feira, horário das

Tanto a pasta com a documentação quanto o

na cohab,o que acontece em seguida vcs

27/01/2013

As inscrições são feitas diretamente na Cohab

segunda á sexta-feira, no horário das 8:00 as
12:00 horas. Sobre a documentação, favor

28/01/2013

consultar neste site a guia atendimento.
Favor comparecer na Cohab Campinas, de
segunda á sexta=feira, no horário das 8:00 as
Outros

12:00 horas. Favor consultar neste site, a guia

28/01/2013

atendimento para saber a documentação
necessária.
Compareça na Cohab Campinas de segunda à

28/01/2013

fabiana

Quer saber como faço inscrição para minha casa

Programa Minha

,minha vida

Casa Minha Vida

sexta-feira, no horário das 8:00 as 12:00 horas
para fazer sua insrição. Para maiores detalhes de
documentação, neste mesmo site, consulte a guia
atendimento item 4.2.

28/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Comparecça na Cohab Campinas, de segunda à
28/01/2013 Polyane Oliveira da Fonseca

Gostaria de obter informações sobre, data para

Programa Minha

sexta-feira, no horário das 8:00 as 12:00 horas.

inscrição e documentação necessária.

Casa Minha Vida

Sobre documentação consulte neste site a guia

28/01/2013

atendimento item 4.2.
BOA TARDE!! GOSTARIA DE SABER COMO
28/01/2013

LIVIA BAPTISTA DE
FREITAS

FAZER PARA SE INSCREVER NO PROGRAMA
DE CASAS OU APARTAMENTOS
POPULARES..AGUARDO RETORNO

Compareça na Cohab Campinas, de segunda à
Programa Minha

sexta-feira, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Em

Casa Minha Vida

relação à documentação, consulte neste site a

28/01/2013

opção atendimento item 4.2

OBRIGADO LÍVIA

Compareça na Cohab Campinas, de segunda à
28/01/2013

Gustavo de Almeida Cesar Gostaria de saber como faço a incrição e quais os
Fernandes

documentos necessarios? Obrigado

Outros

sexta-feira, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Em
relação à documentação, consulte neste site a

28/01/2013

opção atendimento item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda à
28/01/2013

katia souza da silva

FAZER o cadastro do programa minha casa

Programa Minha

sexta-feira, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Em

minha vida . para obter uma moradia propria

Casa Minha Vida

relação à documentação, consulte neste site a

28/01/2013

opção atendimento item 4.2
Compareça na Cohab Campinas, de segunda à
28/01/2013

Rzina de souza da silva

28/01/2013 gizele dos anjos ribeiro dias

SOLICITAR UMA MORADIA PROPRIA

Programa Minha

sexta-feira, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Em

Casa Minha Vida

relação à documentação, consulte neste site a

onde eu faço a inscriçÃO PARA MINHA CASA

Programa Minha

MINHA VIDA?

Casa Minha Vida

28/01/2013

opção atendimento item 4.2.
onsulte neste site a opção ATENDIMENTO, ÍTEM
4.2. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações

28/01/2013

ao Cidadão COHAB Campinas
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

28/01/2013 gizele dos anjos ribeiro dias

ONDE EU FAÇO INSCRIÇÃO PARA MINHA

Programa Minha

CASA MINHA VIDA?

Casa Minha Vida

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as

28/01/2013

12:00 horas. Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento item 4.2.
Sr. (a), compareça na Cohab para verificar se

Moro na Zona verde, não tenho escritura da casa
28/01/2013

Anônimo

e preciso de uma declaração de moradia, como
devo proceder?

Outros

esta Àrea Verde está cadastrada na Cohab
Campinas. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

28/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Solicito informações para adquirir o termo de
28/01/2013

ANDREA DE FATIMA

quitação - quais os procedimentos, quais os

BRONZE SENCIATI

documentos que devo providenciar - quem devo

Termo de Quitação

Favor nos enviar o nome do adquirente, endereço
e número do contrato para podermos consultar.

28/01/2013

procurar sem mais, agradeço.
Ccompareça na Cohab Campinas, para fazer a
28/01/2013

LUANA ESTEFANIA

quando abrem as inscrições em 2013?? aguardo

Programa Minha

RODRIGUES

resposta grata.

Casa Minha Vida

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as

28/01/2013

12:00 horas. Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento item 4.2.
A administração desse emprendimento não é de

28/01/2013

marli moreira dos santos

segunda via da conta

Outros

responsabilidade da Cohab Campinas e sim da
Cohab Bandeirantes. Tente contato atraves do

06/02/2013

telefone 019-3731-7600
28/01/2013

marli moreira dos santos

0410

Outros

Favor nos enviar sua solicitação.

29/01/2013

Não é possível fazer on line, compareça na
Cohab Campinas, para fazer a inscrição no
28/01/2013

Anônimo

Posso fazer inscrição na cohab online?

Programa Minha

Programa Minha Casa Minha Vida de segunda à

Casa Minha Vida

sexta-feira, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Em

29/01/2013

relação à documentação, consulte neste site a
opção atemdimento item 4.2.
Ola bom dia! Gostaria de obter algumas

29/01/2013

Anônimo

informações que são:Declaração de renda

A declaração de renda informal será preenchida

informal(cabeleireiro),a ser feita de próprio punho

na própria COHAB no ato do atendimento para a

e ser assinada ai na cohab?Sou solteiro,tenho 47

Programa Minha

montagem de pasta. Como já foi sorteado, o fato

anos,moro de favor com minha mãe,ja fui

Casa Minha Vida

de ser solteiro ou não possui uma família não

sorteado,será que serei barrado por ser solteiro e

será fator impeditivo de participar do Programa

nao ter familia,preciso mmuito desta casa pois

Minha Casa, Minha Vida.

minha mãe ja tem 75 anos.obrigado

29/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Já faz alguns anos que meu esposo e
eu temos um cadastro na COHAB, mais até o
momento não fomos nem chamados para

29/01/2013

Gislaine Gonçalves da Silva
Mattos

entrevistas ou coisa assim, conheço pessoas que

Envie por favor CPFdo seu esposo para

não tinham muito tempo de cadastro e que já

podermos verificar seu cadastro. Como a Sra.

estão em suas casas. Por favor, tem como vocês

deve saber houve um sorteio em 22/09/2012.

verificarem? Desde que nos casamos pagamos

Outros

Como se trata de um sorteio, tem pessoas que

aluguel, e está cada vez mais complicado. Visto

foram cadastradas a 10 anos e não foi sorteada e

que o aluguel só aumenta. O cadastro está em

tem pessoas que se cadastraram a 1 ano e foi

nome do meu esposo, por favor peço que vocês

sorteada.

29/01/2013

consultem, o nome dele é Paulo Cesar de Mattos.
Desde já agradeço Gislaine Gonçalves da Silva
Mattos

29/01/2013 Leonidas Lopes Romualdo

mE APOSENTEI EM 1994, MAS PAGUEI AS

Considerando sua solicitação, temos a esclarecer

PARCELAS ATÉ O ANO DE 1997. qUANDO FUI

que analisando seu processo de sinistro invalidez

INFORMADO QUE NÃO PRECISARIA MAIS

informado nesta Cohab/CP em 29/03/94, com a

PAGAR, FUI ATÉ AI NA COHAB E ME

data de aposentadoria em 20/12/93, verificamos

INFORMARAM NA EPOCA QUE EU RECEBIA
TODAS AS PARECLAS ENTRE O PERIODO DE
1994 A 1997, POIS NÃO PRECISARIA MAIS

Termo de Quitação

que não há registro de pagamentos após 12/93,
mês da última prestação devida, considerando a
data da aposentadoria. Sendo assim, caso tenha

PAGAR. GOSTARIA DA SABER MAIS SOBRE

efetuado pagamento de prestação com

ESSA INFORMAÇÃO ATT, LEONIDAS LOPES

vencimento após 30/12/93, solicitamos apresentar

ROMUALDO

os comprovantes originais nesta Cohab/CP.

29/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Já faz alguns anos que meu esposo e
eu temos um cadastro na COHAB, mais até o
momento não fomos nem chamados para
entrevistas ou coisa assim, conheço pessoas que

De fato o cadastro está em nome do Sr. Paulo

não tinham muito tempo de cadastro e que já
29/01/2013

Gislaine Gonçalves da Silva
Mattos

Cesar de Nattos e consta o endereço : Rua Cairi -

estão em suas casas. Por favor, tem como vocês
verificarem? Desde que nos casamos pagamos

Outros

aluguel, e está cada vez mais complicado. Visto

Jd. Aeroporto Caso haja alguma mudança nestas
informações venha atualizar seu cadastro. Não

29/01/2013

havendo alterações, seu cadastro continua para o

que o aluguel só aumenta. O cadastro está em

próximo sorteio.

nome do meu esposo, por favor peço que vocês
consultem, o nome dele é Paulo Cesar de Mattos
CPF nº 217.610.508-77. Desde já agradeço
Gislaine Gonçalves da Silva Mattos

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

gostaria de fazer o cadastro para minha casa e
29/01/2013

rosyellen patricia lima

minha vida como faço para poder participar e o

Programa Minha

passos

que é necessario fazer quais os documentos

Casa Minha Vida

necessarios para apresentar .

Minha esposa e eu temos renda média de R$

Anônimo

casa minha vida, que segundo o site da cohab é

Programa Minha

para pessoas que ganham até R$ 1.600, gostaria

Casa Minha Vida

Qual o valor da taxa para minuta de escritura?

12:00 horas. Em relação à documentação,

adotados pelo Governo Federal, neste Programa
Minha Casa Minha Vida. Procure pela Caixa

29/01/2013

Econômica Federal e informe sua renda, com
certeza será encaminhado para outro Programa.

programa existe outro programa para nós?
Anônimo

29/01/2013

Esta renda de R$ 1.600,00 é um dos critérios

de saber se caso não possamos participar do

29/01/2013

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
consulte neste site a opção atendimento item 4.2.

2.200, fomos sortedos para o programa minha
29/01/2013

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

Minuta de Escritura

O valor da taxa para Minuta é de R$ 102,00
(cento e dois reais).

29/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

estou sabendo que muitas pessoas do recidencial

As famílias indicadas ao Empreendimento Jardim

jardim mazoli da regiao do campo grande,muitos

Bassoli são famílias moradoras de área de risco e

no dia do cadastro fizeram cadastro pra familia

foram cadastradas e indicadas ao Programa

toda,por exemplo, um casal fez pra todos os filhos

Minha Casa, Minha Vida pela SEHAB - Secretaria

da casa e ainda dizeram que estavam separados
29/01/2013

TIPO DE

e fizeram o cadastro separados ou seja cada um
tem um apartamento ;indicados pela casa da

Programa Minha
Casa Minha Vida

sopa do jdm ouro verde,via paraiso; e outras

DATA
RESPOSTA

de Habitação. Para esclarecimentos quanto as
regras de cadastramento dessas famílias,

31/01/2013

indicação ao Programa Minha Casa, Minha e
denúncias de irregularidades no referido

irregularidades que precisam ser invertigadas,

Programa, sugiro que seja contatada a SEHAB,

enquanto isso muitas pessoas nao tem nem onde

localizada à Rua São Carlos, 677 - Parque Itália

dormi.

(ao lado da COHAB).
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

29/01/2013

Priscila Soares Pucharelli

Gostaria de me informar o que preciso para

Programa Minha

participar do programa Minha Casa Minha Vida.

Casa Minha Vida

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as

30/01/2013

12:00 horas. Em relação à documentação,
consulte neste site a opção atendimento item 4.2.

gostaria de saber se a cohab ou a prefeitura tem

A Cohab Campinas não tem nenhum programa

algum serviço de ajuda na construção de uma
29/01/2013

Anônimo

casa, melhor dizendo, algum engenheiro que

Outros

possa analisar o que pode ser feito no terreno,

de acompanhamento técnico na área de
construção particular. Ligue 156 e informe-se na

30/01/2013

Prefeitura Municipal de Campinas.

antes de começar a construir.
GOSTARIA DE SABER SOBRE MEU
CADASTRO POIS NÃO FUI SORTEADA, JÁ
QUE TENHO O CADASTRO DESDE 2001, E EM
2012 VOLTEI NOVAMENTE PARA
ATUALIZAÇÃO DOS MEUS DADOS,GOSTARIA
29/01/2013

cintia aparecida celestino

DE SABER COMO FICA MINHA SITUAÇÃO
POIS MEU INTERESSE É MUITO GRANDE,
SEGUIDO DA NECESSIDADE, FICAREI GRATA
COM ALGUMA RESPOSTA.
ATENCIOSAMENTE CINTIA APARECIDA
CELESTINO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como a sra. não foi sorteada deverá aguardar
novo sorteio. Havendo qualquer mudança nos
seus dados, venha atualizar.

30/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, atualmente estou em Campinas servindo ao
Exércíto, tenho planos nesta cdade na área
industrial e não pretendo ficar por muito tempo no
quartél, só que o que falta pra mim dar um
impulso nos meus projétos é minha própria
moradia, pois moro dentro do quartél por não ter
nenhum familiar na cidade, estou em Campinas
30/01/2013

Alfred Lambert Helios

Um dos critérios definidos pelo Governo Federal,

há 1 ano e meio aproximadamente, no período

Programa Minha

é residir ou trabalhar na cidadea pelo menos 2

em que estive me alistando dependi de pensões

Casa Minha Vida

(dois) anos para fazer o cadastro no Programa

para dormir, e isto me trouxe prejuísos, pois parte

30/01/2013

Minha Casa Minha Vida.

da minha renda ficava em um lugar onde eu não
tinha liberdade e segurança, quero ter um futuro
melhor e sei que meus planos vão dar certo, já
estou até estudando, venho por esta menságem
pedir ajuda para que eu possa comprar com mais
facilidade a minha própria casa! Muito Obrigado!
Aqui em Campinas por volta de Julho ou Agosto
30/01/2013

Alfred Lambert Helios

eu completo 2 anos de serviço aqui na cidade,

Programa Minha

Com certeza, comprovando esta exigência venha

assim eu consigo fazer a minha solicitação?

Casa Minha Vida

fazer seu cadastro.

Obrigado!

30/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente peço desculpas pela demora no
atendimento da sua solicitação, pois este sistema
de atendimento foi implantado recentemente na
COHAB. Em atendimento à sua solicitação,
informo que a COHAB realizou um sorteio em
setembro de 2012, do qual participaram todos os
cadastrados que aguardam atendimento, porém,

30/01/2013

gostaria de marcar uma reunião com o presidente

seu nome não foi sorteado. Para que outros

da cohab campinas para fazer alguns

sorteios sejam realizados, a COHAB depende da

marcar uma reunião com o

questionamento sobre moradia e espero ser

presidente

atendido pois já a 5 anos estou tentando fazer

Outros

aprovação de novos projetos habitacionais.
Independentemente do tempo de inscrição, todas

este movimento e nuca consegui obrigado pela

as pessoas cadastradas terão direito de participar

atenção e agradeço

desses sorteios. Solicitamos que, caso tenha

19/03/2013

ocorrido alguma alteração de endereço, é
necessário seu comparecimento nesta
Companhia, pois, segundo consta em nossos
controles, a última atualização de dados ocorreu
em maio de 2009. Caso ainda tenha alguma
dúvida, favor comparecer em nossa Central de
Atendimento.
30/01/2013

Anônimo

Boa tarde ! Fez a inscrição para minha casa

Programa Minha

minha vida queria saber quando sai o sorteio?

Casa Minha Vida

Boa tarde, gostaria de saber como faço para me

30/01/2013

sorteio. Consulte sempre o site da Cohab que

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

Débora Mônaco Klein

filha de um ano e um mês estou desempregada e

Programa Minha

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as

Martins

no momento so meu marido trabalha , estamos

Casa Minha Vida

15:00 horas.(dê preferência ao período da

Valdenia Gomes de
Carvalho

realmente precisando . Aguardo retorno Obrigada

manhã). Em relação à documentação, consulte

.

neste site a opção atendimento item 4.2.

Boa tarde, gostia que voces me passasem o
numero da inscrição que fiz na COHAB.
OBRIGADA

30/01/2013

será divulgado.
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

cadastrar no programa , atualmente tenho uma
30/01/2013

Ainda não temos data prevista para o próximo

Outros

O número da sua inscrição é o mesmo do seu
CPF.

30/01/2013

30/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

solicito junto a vcs se possivel uma informação
30/01/2013

marcelo pereira de

meu pai e falecido a 10 anos queria saber o que

magalhaes

tenho que fazer referente a inventario me informa

Outros

COM UMA FILHA DE 1 ANO E 1 MES E SO MEU

endereço e número do contrato, para que
possamos informar maiores dados a respeito do

30/01/2013

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

INSCRIÇÃO NO MINHA CASA MINHA VIDA ,
MARTINS

RESPOSTA

imóvel.

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO A MINHA

30/01/2013

DATA

Favor nos informar o nome do Adquirente,

por favor desde ja agradeço

DEBORA MONACO KLEIN POIS ATUALMENTE ESTOU DESEMPREGADA

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

MARIDO TRABALHANDO. AGUARDO

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

30/01/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas

RETORNO OBRIGADA

frequentes, item 4.2.

Srs. boa tarde. Quero saber qual a situação
fundiário do imóvel construido pela Cohab no

Este imóvel encontra-se quitado desde 05/1997,

seguinte endereço: Rua Amilcar Carrara, nº128 -

sendo assim perdeu o vínculo com esta Cohab.

Bairro Engenho Velho - Capivari - São Paulo.
30/01/2013 Eduardo Eugenio de Toledo

Justifico meu pedido por o imóvel está em estado

Regularização

de abandono a mais de dois anos e eu me

Fundiária

interesso em comprá-lo e regularizá-lo junto da

Para adquirí-lo deverá localizar alguém da família
e expor seu interesse em comprá-lo. Caso isso

31/01/2013

ocorra a transferência deverá ser feita em cartório
pois o Conjunto Habitacional Engenho Velho já se

Cohab. Estou no aguardo. Eduardo E. de Toledo

encontra registrado.

(19) 9727-7347 / 92706763 / 3491-8065
eetoledo@gmail.com

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

EU , ADELINO JULIO DE OLIVEIRA , GOSTARIA

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

DE FAZER UM CADASTRO NO PROGRAMA
30/01/2013

ADELINO JULIO DE

MINHA CASA MINHA VIDA . DOU

Programa Minha

OLIVEIRA

PREFERÊNÇIA A RESIDÊNCIA ,

Casa Minha Vida

APARTAMENTO É BOM , MAS EU PREFIRO
RESIDÊNCIA .

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequente, item 4.2.

31/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

EU AQUI , PORQUE ESTOU DESEJANDO
FAZER UM CADASTRO NO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA , SOU CASADO , E
MORO A MAIS DE 15 ANOS NUMA ÁREA DE
RISCO E ÁREA PÚBLICA , NO FINAL DA RUA
CHARLES MILLER 290 , JD.SÃO FRANCISCO ,
NÃO TENHO SISTEMA DE ESGOTO , QUE É
PROVISÓRIO , E HOJE SE ENCONTRA
ENTUPIDO , ESTÁ UM MAU CHEIRO
INSUPORTÁVEL , JÁ ENTREI EM CONTATO

30/01/2013

ADELINO JULIO DE
OLIVEIRA

COM A SANASA , SOLICITANDO UM

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a

CAMINHÃO LIMPA-FOSSA . MINHA

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

PREFÊNCIA E´UMA RESIDÊNCIA ,
APARTAMENTO É BOM , MELHOR É UMA
RESIDÊNCIA COM QUINTAL . POR FAVOR .

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte

CONFIO NO BOM CENSO , SEI QUE VOÇÊS

neste site a opção atendimento, perguntas

ESTÁ TRABALHANDO FIRME PARA AJUDAR .

frequentes, item 4.2.

EU NÃO CONHEÇO O PREFEITO JONAS
DONIZETE PESSOALMENTE , MAS ELE
SEMPRE ME AJUDOU , A SEDE DA SANASA
ERA AINDA NA REGENTE FEIJÓ , ATRÁS DO
CORPO DE BOMBEIROS , CENTRO , QUANDO
EU ENTREI EM CONTATO COM O JONAS E
ELE PRONTALMENTE ME AJUDOU , ELE ERA
NA ÉPOCA , VEREADOR POR CAMPINAS , E
HOJE É NOSSO PREFEITO , E HOJE EU
CONTO COM O APOIO DA COHAB CAMPINAS

31/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa noite gostaria de saber um imovel pode ser
vendido nas seguintes condições: 5 carnes de
iptu atrasados,não tem escritura ,tem o termo de
quitação da cohab,diz que tem a minuta,gostaria
30/01/2013

ligia maria gomes

de saber se posso comprar ou se não posso,
porque não encontro quem me diz o certo ja que
uns dizem que é so fazer o contrato de compra e
venda e outros dizem que tem que fazer a venda
na cohab por favor se puder me esclaracer
agradeço desde ja obrigado ligia

É necessário informar a localização do imóvel,
Outros

nome do adquirente/proprietário, e o nº do
contrato, para que possamos orientar sobre os
procedimentos.

01/02/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTER
A MINUTA DE ESCRITURA Assim que desejar,
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá providenciar as cópias
dos seguintes documentos: -Contrato do Imóvel Certidão de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo -Carteira de
Identidade do casal -CPF – Cadastro de pessoa

31/01/2013

João Antonio Momi

Bom dia, Gostaria de solicitar a Minuta da

física do casal -Imposto ATUAL - cópia da folha

Escritura referente ao meu imóvel. Meu nome é

onde consta - nome, rua, número, quadra e lote -

João Antonio Momi e o nº do contrato é 102.049,

Minuta de Escritura

assinado em 01 de outubro de 1.983.

Taxa de serviço no valor de R$ 102,00 ( Cento e

01/02/2013

Dois Reais)- valor sujeito a alteração. ATENÇÃO
***SE HOUVER MORTE DO ADQUIRENTE, DA
ESPOSA OU DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ
SER APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO, RG, CPF, CERTIDÃO DE
CASAMENTO OU NASCIMENTO DE TODOS
OS HERDEIROS E CONJUGES. ***SE HOUVER
SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO
DEVERÁ SER APRESENTADA A CÓPIA DA
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR OU FORMAL DE
PARTILHAS, PARA SER VERIFICADO PARA

QUEM FICOU OS DIREITOS SOBRE IMÓVEL. **
Estou esperando a Cohab regularizar a minha
meu terreno no Rosalina, quase todos os
moradoresjá estão pagando uns na minha rua até
31/01/2013

Odair Correia de Araujo

quitaram, quando vcs vão me chamar para
assinar o contrato por favor. Gostaria muito
decomeçar a pagar meu terreno, eu e outras
pessoas que vcs ainda não fizeram ã legalização.

Informamos que os moradores que estão
Regularização
Fundiária

pagando ou ja quitaram seus lotes, participaram
do Programa de Subsidio Habitacional em 2006.
Os demais como é o seu caso, deverão aguardar
convocação da Cohab, porém sem data definida.

20/02/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Informações sobre programa minha casa minha
vida, e esclarecer duvidas sobre o sorteio. Tenho
31/01/2013

Cristina Sobrado

uma prima que vive sozinha, sua mae morreu ha
alguns anos e ela fez incrição e ate agora não

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente precisamos saber se a sua prima
Programa Minha

foi sorteada ou não. Veja com ela ou então

Casa Minha Vida

solicite que ela compareça na Cohab para ver a

31/01/2013

situação do cadastro.

chamaram para entrega de documentos.

O 1º passo seria procurar um advogado e
providenciar o inventário do seu pai, Sr. Jose
Pereira de Magalhaes Filho. Deverá partilhar os
direitos sobre o imóvel. Este inventário pode ser
feito via judiciário ou em Cartório de Notas
(Público). Depois deverá comparecer na
Cohab/Campinas para solicitar a minuta,
conforme orientações abaixo. Assim que receber
a minuta, deverá ir até o Cartorio de Notas para

bom dia eu tinha feito um pedido de qual

lavrar a Escritura de Compra e Venda e registrar

procedimento deveria fazer para começar a fazer
31/01/2013

marcelo pereira de
magalhaes

no CRI da região do imóvel. ***** DOCUMENTOS

inventário já que meu pai faleceu a 10 anos e
minha mãe ainda vive vcs me pediram nome do

Outros

meu pai e numero de contrato aqui esta nome

NECESSÁRIOS PARA OBTER A MINUTA DE
ESCRITURA Assim que desejar, poderá solicitar

01/02/2013

a MINUTA de Escritura de Compra e Venda na

José Pereira de Magalhães filho numero de

sede da COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima

contrato é 93039 desde já agradeço

Nº 10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá
providenciar as cópias dos seguintes
documentos: -Contrato do Imóvel -Certidão de
Casamento ou Nascimento, se solteiro, e óbito do
cônjuge, se viúvo -Carteira de Identidade do casal
-CPF – Cadastro de pessoa física do casal Imposto ATUAL - cópia da folha onde consta -

nome, rua, número, quadra e lote -Taxa de serviç
31/01/2013

Anônimo

informacoes sobre funebe

Outros

Favor nos informar o assunto, pois não
conhecemos a sigla "funebe".

31/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

Bom dia! Gostaria de saber, como faço para fazer
31/01/2013

cleire aparecida macedo

inscrição na cohab para tentar conseguir minha
casa, pois moro de aluguel. Agradeço se puder

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
Outros

15:00 horas.(dê preferência ao período da

31/01/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte

me informar. Grata,

neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

quando fiz o cadastro eu nao era cadastrada no
bolsa familia e nem do programa social da
31/01/2013

gisele bovolon pereira

prefeitura fui cadastrada eu tenho que ir ate ai
para validar meu cadastro ou nao precisa

Programa Minha

Compareça para atualizar seu cadastro, de

Casa Minha Vida

segunda á sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas.

31/01/2013

aguardo retorno
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
gostaria de saber como faço para me inscrever
no programa. Tenho renda de 800,00 dois filhos
31/01/2013

Regiane Alves

sendo um especial. moro em uma casa cedida, e
preciso sair de la urgente ja es esta a venda, mas

inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
Programa Minha
Casa Minha Vida

nao tenho como pagar um aluguel digno.

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

31/01/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes item 4.2.
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de

31/01/2013

FABIULA

Gostaria de saber como me cadastrar no
programada cohab. Inscrição de casa propria.

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
Outros

15:00 horas.(dê preferência ao período da

31/01/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
O financiamento de material de construção é feito
por parte do Fundap, que pertence a Secretaria

31/01/2013

Anônimo

Como falso pra financiar material de construção
com vocês

Municipal de Habitação, e não pela Cohab.
Outros

Procure o Fundap, para saber os critérios de
atendimento á Rua São Carlos, 677 - Vila
Industrial (ao lado da Cohab) ou pelos telefones:
3119-9615 / 3119-9614.

31/01/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
Como faço para me inscrever no projeto minha
31/01/2013

claudia alves de medeiros

casa minha vida? moro de favor e gostaria de ter
minha propia casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

31/01/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.
Necessitamos de mais detalhes, como: nome do

31/01/2013

Anônimo

compra de um imovel da cohab com parcelas a
pagar

Outros

adquirente, número do contrato, endereço, e só
podemos dar informações ao proprietário. Venha

31/01/2013

com ele até a Cohab e obtenha as informações.
Compareça na Cohab Campinas, para fazer a
inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida de
31/01/2013

Aline

como faço o cadastro, no minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 as
15:00 horas.(dê preferência ao período da

31/01/2013

manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção atendimento, perguntas
frequentes, item 4.2.

Boa noite gostaria de saber quando vai ser o prox
sorteio,se eu tenho a oportunidade de está
participando desse novo sorteio,moro em

Ainda não temos data prevista para o próximo

Campinas a mais de 30 anos e sempre pagando
31/01/2013

Mirian Ferreira da Silva

aluguel,gostaria muito de consequir minha
casinha,moro com dois filhos e uma neta no
centro pago 600,00 reais de aluguel,só trabalho
pra pagar aluguel não sobra nada,ficarei muito
agradecida se for contemplada no prox sorteio

Outros

sorteio. Com certeza será divulgada pela Cohab e
imprensa. Mantenha sempre o seu cadastro
atualizado.

01/02/2013

