cohab

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

MÊS: Março/2013 TOTAL: 272

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Sou cadastrado no programa em
questão e desejo saber por favor, se já se tem
01/03/2013 Rudy Jordach Fernandes data prevista, para o próximo sorteio. No aguardo
e desde já agradeço. Att; Rudy Jordach
Fernandes
Bom dia. Minha mãe foi sorteada e convocada
para montagem de pasta no dia 05/04/2013.
Moramos em uma casa cedida pela minha tia que
mora em outro país. A casa está em meu nome e
01/03/2013
Keila Marini dos Santos
o IPTU no nome da minha mãe. Gostaria de
saber se poderemos ter algum problema no
financiamento por causa disso. Desde já
agradeço a atenção. Att, Keila
- Olá gostaria de saber se meu nome foi
convocado para a montagem de pasta ? Se não ,
Amanda Cristina Oliveira de
gostaria de saber se caso alguém desista ou
01/03/2013
Souza
vocês não conseguem contato se encaixam
outras pessoas. Gostaria muito de ter minha
casinha propria. Grata,

01/03/2013

Anônimo

Boa Trade. Gostaria de saber se esse ano terá
novos sorteios do programa minha casa minha
vida? E o perfil de quem pode estar participando,
e como participar. Obrigada! pode mandar a
resposta pelo e-mail: Tati_salu@ Hotmail.com

01/03/2013

Anônimo

informação a respeito de terrenos na regiao do
campo rande

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Rudy, ainda não temos data prevista para o
próximo sorteio. Continue acessando o site da
Cohab e mantenha seu cadastro atualizado.

01/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Keila, a Caixa Econômica Federal não aceita
se a pessoa tiver imóvel no nome. Converse no
dia de sua convocação ou ligue antes para a
Cohab no telefone: 3119-9570.

01/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Amanda, para podermos verificar seu
cadastro, nos envie o número do seu CPF, ou
ligue para a Cohab nos telefones: 3119-9574/
3119-9575 / 3119-9576.

01/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça à Cohab Campinas, para atualizar ou
fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

01/03/2013

CADMUT

Sr.(a), favor enviar sua solicitação com dados
completos.

01/03/2013

DATA

01/03/2013

01/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Sabrina Monaco Emiliano

Boa tarde Gostaria de informa~ções sobre como
me inscrever para aquisição de imóvel. Aguardo
contato e obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Rosangela Maria da Silva

solicitação do cadastro da minha casa minha
vida...

Programa Minha
Casa Minha Vida

Referente a pergunta que você me fizeram abaixo
, segue numero do meu CPF : 37330680842. Olá gostaria de saber se meu nome foi
convocado para a montagem de pasta ? Se não ,
gostaria de saber se caso alguém desista ou
vocês não conseguem contato se encaixam
Amanda Cristina Oliveira de
01/03/2013
outras pessoas. Gostaria muito de ter minha
Souza
casinha própria. Sra. Amanda, para podermos
verificar seu cadastro, nos envie o número do seu
CPF, ou ligue para a Cohab nos telefones: 31199574/ 3119-9575 / 3119-9576. Marcelo R. B.
Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

01/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

naiara leticia

OLA GOSTARIA DE TIRAR UMA DUVIDA
SOBRE A INSCRIÇÃO PARA OS
APARTAMENTOS,MEU AMIGO TA
PRECISANDO FAZER O QUE TEM QUE LEVAR
E ONDE LEVAR?? COMO ELE DEVE
PROCEDER?? DESDE JA AGRADEÇO

RESPOSTA
Sra. Sabrina, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra. Rosângela, compareça até a Cohab
Campinas, para atualizar ou fazer seu cadastro
no Programa Minha Casa Minha Vida de 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
FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

DATA
RESPOSTA

01/03/2013

01/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Amanda, infelizmente não foi sorteada.
Mantenha seu cadastro atualizado para poder
participar do próximo sorteio.

01/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Naiara, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

01/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE SABER SE TODOS QUE TEM
INSCRIÇÃO NA COHAB VAI PEGAR A CASA
NO PLANO MINHA CASA MINHA VIDA ,
MESMO NÃO TENDO SIDO SORTEADO POIS
FAZ TEMPO QUE TENHO CADASTRO
..GRATA
eu gostaria de saber quando vai ter o sorteio, eu
ja fiz o cadastro na cohab de campinas e eu
estou aguardando demora muito para aconteçer o
sorteio dos imovel.
qual a data para o sorteio para seleçao do sindico
do programa minha cas a minha vida pois minha
noiva ganhou...preciso das datas das reunioes de
campinas..e qual horario de funcionamento do
cohab e hora das reunioes.. aguardo
anciosamente kleiton kalvan grato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Jordana, o ultimo sorteio foi em 22/09/2012,
se a sra não foi sorteada deverá aguardar o
próximo sorteio.

04/03/2013

Outros

Sra. Maria do Carmo, ainda não temos data
prevista para o próximo sorteio. Tenha sempre
seu cadastro atualizado.

04/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Kleiton, o senhor será convocado pela
Assistente Social que atende ao Empreendimento
para o qual foi sorteado.

04/03/2013

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Tenha sempre o seu cadastro atualizado.

04/03/2013

01/03/2013

Jordana Cinthia Pereira
Martins

01/03/2013

maria do carmo de araujo

01/03/2013

kleiton kalvan

02/03/2013

Anônimo

queria saber quando vai ser o proximo sorteio de
apartamentos

Outros

03/03/2013

Mariane Oliveira

Gostaria de saber quando que vai ser a liberação
do apartamento ja fiz a montagme da pasta e nao
tive resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

03/03/2013

Luciano Gomes da Silva

gostaria de me cadastrar na cohab campinas sou
natural de campinas, casado pai de 02 filhos
menores moro de aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

oque esta acontecendo que nao chama as
pessoas que foram sorteados em ssetembro
levamos os doc e nao temos resposta ainda ja
esta completando 4quatro meses a quadra a tres
nao esta pronta pra começa a chama

04/03/2013

Outros

Sra. Mariane, a Caixa Econômica Federa lhe
enviará uma correspondência. Após a
confirmação a sra. será convocada pela Cohab.
Sr. Luciano, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Aguarde comunicação diretamente da Caixa
Econômica Federal. Após esta convocação se
reiniciará o processo de reuniões de aquisição
dos apartamentos.

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

DATA

04/03/2013

NOME

Rogerio Maia Manzatto

SOLICITAÇÃO
Boa trade meu nome e Rogerio Maia Manzatto
tenho 32 anos e a 30 anos seu morador da
cidade de campinas e venho atras desta mostra a
minha indi guinação com a população que mora
de aluguel eu tenho vivido a 7 anos de a aluguel
neste mesmo peiudo tenho uma inscrição na
Cohab-Campinas mais dez deste sete anos que
separarão só vejo coisas erada pelas
Administração anteriores e atual da cidade
dizendo que precisão retirar e acabar com as
áreas de risco da cidade e em tão lavai a
prefeitura dar a sonhada casa por pria para
pessoas que estão em arias de risco parabéns
isto realmente e necessário mais também temos
que pensar e que luta para sai do aluguel pois
luto todos os dia para no final do mês pagar com
as minha obrigação e não vejo isto da
autoridades da cidade pois já entregarão varias
moradias e já tem vários contemplados que já
venderão e estão vendendo suas moradias e
voltando para a areá de risco e não venho me
dizer que isto não e verdade que tenho como
provar o que estou falando e por isto estou a qui
pedindo as alteridade pensar em que realmente
esta precisando de uma moradinha ou eu vou ter
que sair da minha casa e ir também para uma
areá de risco para as alteridades poderem me em
chegar que também sou morador desta Cidade e
também estou precisado de uma moradia já perdi
a conta de quantas cartas já enviei para a
COHAB e para a prefeitura e nuca tive uma
resposta eu se quer um retorno das alteridades
competente mais por fim eu vou continuar com a
minha trajetória e luta para sair deste que eu
chamo de tormento chamado de aluguel por fim
agradeço a a atenção e estou esperando uma
resposta das alteridades fique com Deus e que
ele Abençoe você e seu familiares Contato:
Rogério Maia Manzatto
rogerio.manzatto@ig.com.br
rogerio.manzatto@r7.com Fone: (19) 88257357

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Rogerio. Entendemos a sua indignação
descrita na mensagem, porém, atualmente o
único Projeto Habitacional aprovado no município
de Campinas é o Programa Minha Casa, Minha
Vida. Consultamos em nosso Programa do
Cadastro de Interesse em Moradia e verificamos
que seu cadastro foi realizado em 16/02/2007 e
atualizado em 18/05/2009. Em 22/09/2012 houve
um sorteio para atendimento das famílias, porém
você não foi sorteado. Dessa forma, sugiro que
mantenha seu cadastro sempre atualizado, para
que você possa participar de novs sorteio, caso
outros empreendimentos sejam aprovados em
Campinas. Quanto aos casos de venda indevida,
a qualquer momento podem ser denunciados,
para que o órgão responsável faça as apurações
necessárias.

04/03/2013

DATA

04/03/2013

NOME

Rogerio Maia Manzatto

SOLICITAÇÃO
Boa trade meu nome e Rogerio Maia Manzatto
tenho 32 anos e a 30 anos seu morador da
cidade de campinas e venho atras desta mostra a
minha indi guinação com a população que mora
de aluguel eu tenho vivido a 7 anos de a aluguel
neste mesmo peiudo tenho uma inscrição na
Cohab-Campinas mais dez deste sete anos que
separarão só vejo coisas erada pelas
Administração anteriores e atual da cidade
dizendo que precisão retirar e acabar com as
áreas de risco da cidade e em tão lavai a
prefeitura dar a sonhada casa por pria para
pessoas que estão em arias de risco parabéns
isto realmente e necessário mais também temos
que pensar e que luta para sai do aluguel pois
luto todos os dia para no final do mês pagar com
as minha obrigação e não vejo isto da
autoridades da cidade pois já entregarão varias
moradias e já tem vários contemplados que já
venderão e estão vendendo suas moradias e
voltando para a areá de risco e não venho me
dizer que isto não e verdade que tenho como
provar o que estou falando e por isto estou a qui
pedindo as alteridade pensar em que realmente
esta precisando de uma moradinha ou eu vou ter
que sair da minha casa e ir também para uma
areá de risco para as alteridades poderem me em
chegar que também sou morador desta Cidade e
também estou precisado de uma moradia já perdi
a conta de quantas cartas já enviei para a
COHAB e para a prefeitura e nuca tive uma
resposta eu se quer um retorno das alteridades
competente mais por fim eu vou continuar com a
minha trajetória e luta para sair deste que eu
chamo de tormento chamado de aluguel por fim
agradeço a a atenção e estou esperando uma
resposta das alteridades fique com Deus e que
ele Abençoe você e seu familiares Contato:
Rogério Maia Manzatto
rogerio.manzatto@ig.com.br
rogerio.manzatto@r7.com Fone: (19) 88257357

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia Rogerio. Entendemos a sua indignação
descrita na mensagem, porém, atualmente o
único Projeto Habitacional aprovado, no município
de Campinas é o Programa Minha Casa, Minha
Vida. Consultamos em nosso Programa do
Cadastro de Interesse em Moradia e verificamos
que seu cadastro foi realizado em 16/02/2007 e
atualizado em 18/05/2009. Em 22/09/2012 houve
um sorteio para atendimento das famílias, porém
você não foi sorteado. Dessa forma, sugiro que
mantenha seu cadastro sempre atualizado, para
que você possa participar de novs sorteio, caso
outros empreendimentos sejam aprovados em
Campinas. Quanto aos casos de venda indevida,
a qualquer momento podem ser denunciados,
para que o órgão responsável faça as apurações
necessárias.

04/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Sra. Célia,compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Bom dia Sr. Alberto, Conforme verificamos em
seu cadastro consta como solteiro e como tal é
necessário apenas o comparecimento do
vendedor e comprador com os documentos
pessoais (pode ser a CNH) além do
"ENCAMINHAMENTO DA ASSOCIAÇÃO" para a
transferência pretendida. A taxa para esse
procedimento é de R$222,00. Verificamos no
sistema não há pendencia de pagamento.

DATA
RESPOSTA

Celia Regina de Souza

Gostaria de saber o que preciso pra fazer um
cadastro, sou divorciada, e gostaria de saber
quais os documentos nescessário pra fazer o
cadastro. Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

04/03/2013

Alberto Sousa dos Santos

Bom Dia.Quero transferir uma casa no Nucleo
Residencial Nossa Senhora Aparecida,para a
minha Irmã!Como devo proceder,valor cobrado
pela transferencia,documentaçao(se com a CNH
consigo transferir ou tenho que levar o RG e o
CPF?uma vez que os esqueci na casa dos meus
pais que nao moram em Campinas)??.grato.

Outros

04/03/2013

Anônimo

Bom dia Tenho uma dúvida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor enviar sua solicitação.

04/03/2013

Outros

Sr. Euclides, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

04/03/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

Euclides Jose Rebechi
Junior

Anônimo

Bom Dia! gostaria de saber quais são as regras e
o procediemento para fazer o cadastro na cohab
para aquisição da casa propria.

Bom dia, gostaria de saber informações de como
me escrever para o projeto minha casa minha
vida

04/03/2013

11/03/2013

DATA

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Olá, conforme recebi informações, gostaria de
Daniele Aparecida Pimentel
realizar minha pré-inscrição no programa online.
Moreira
Obrigada.

Anônimo

Márcia Machado Oliveira

gostaria de saber se já esta aberta a inscrição
para campinas

Gostaria de saber informações sobre moradias
populares, e sobre o programa minha casa minha
vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

04/03/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

04/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Marcia, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

04/03/2013

DATA

04/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Marcos Lima

Olá, Boa tarde. Eu já não sei mais o que fazer.
No Res Vila Olímpia para se ter uma internet
meia boca, alguns canais com um pouco mais de
qualidade e telefone gastamos pelo menos R$
150 reais (sem contar telefone). Internet: via
rádio, que vem do CDHU, que é a única "banda
larga" que chega no bairro, nem discada funciona
(sim, já tentei várias vezes, parou de funcionar
mesmo) TV: Sky, Claro Tv... Porque Net nem
pensar... O que eu estou solicitando é uma ajuda
da COHAB para trazer Net e speedy, porque no
CDHU tem, mas o Olímpia está totalmente
esquecido nesse ponto. Nem LAN house tem
porque não tem internet!! E estamos somente a
600m do cabeamento da Net e do Vivo Speedy. E
isso faz muitos anos. Eu gostaria de iniciar um
programa social, para ensinar crianças a
programar, mas nem dá pra começar.. sem
internet não tem como começar a pensar nisso.
Ligar nos lugares não dá... já tentamos ligar na
net, na vivo, e nunca chega. Faz anos! Nossa
última esperança é a intervenção da Cohab. Com
certeza não é um investimento perdido, afinal
com R$ 150 por mês dava pra pegar os planos
mais caros da Net, por exemplo. Eu tenho que
manter um 3g dedicado porque via rádio não dá
mesmo porque eu trabalho com isso. Preciso.
Agora imagina o quanto eu não gasto. Não estou
querendo luxo, só um jeito de poder fazer alguma
coisa. Eu trabalho com isso e minha vida é um
inferno.. nunca fico no bairro, porque não dá pra
trabalhar lá simplesmente não dá. Algumas
coisas ficam paradas no bairro por falta de
internet. Como que se vai tornar um comércio
formal sem internet pra conectar com operadoras
de cartão de crédito, pra mandar o recibo pra
receita. Aguardo alguma idéia, providência,
ajuda... Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sr. Marcos, tal solicitação não caberia à Cohab
Campinas, pois depende da disponibilidade de
cada das Empresa de Telefonia.

04/03/2013

DATA

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

adriana silveira

gostaria de saber quando vai ser o sorteio dos
aptos próx. a santos dumont.. e porque eu fiz
cadastro e meu nome não consta no cadastro
reserva.. já fui na cohab e fiz o recadastramento.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Adriana, ainda não temos data prevista para
o sorteio. Continue consultando o site da Cohab
Campinas.

04/03/2013

Anônimo

BOA TARDE,GOSTARIA DE SABER QUAL O
DIA E O MES QUE VAI SER O PROXIMO
SORTEIO DE CASAS E APARTAMENTOS EM
CAMPINAS.... A MINHA PRIORIDADE É UMA
CASA NO PEDIDO DO CADASTRO...

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Mantenha seu cadastro atualizado e
consulte sempre o site da Cohab que será
divulgado.

04/03/2013

silmaria dos santo lino

olha eu mim chamor silmaria dos santos lindo
gostaria saber? quer fezes candatro em 2007
quando vai ser sorteio. eu moro d aluguel esta
sendo muito dificio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

silmaria dos santo lino

olha eu mim chamor silmaria dos santos lindo
gostaria saber? quer fezes candatro em 2007
quando vai ser sorteio. eu moro d aluguel esta
sendo muito dificio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

silmaria dos santo lino

olha eu mim chamor silmaria dos santos lindo
gostaria saber? quer fezes candatro em 2007
quando vai ser sorteio. eu moro d aluguel esta
sendo muito dificio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

fui na cohab dia 21/02 para montar a pasta ,
gostaria de saber se demora muio para sair o
apartamento.. e quanto tempo devo esperar para
vcs me ligarem

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Silmaria, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra. Silmaria, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra. Silmaria, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal. Depois continuarão o processo de
aquisição do imóvel.

05/03/2013

05/03/2013

05/03/2013

05/03/2013

DATA

04/03/2013

04/03/2013

04/03/2013

05/03/2013

05/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Aline Pereira Fonseca de
Freitas

Boa tarde! Gostaria de saber como faço para me
inscrever no programa de moradia da COHAB.
Fui na sede, preenchi uns papéis, mas não obtive
mais nenhuma informação. Segundo a
recepcionista, ainda não tinha vagas disponíveis.
Grata.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Aline, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

05/03/2013

CHARLES

VENHO ATRAVES DESTA SOLICITAÇÃO
QUESTIONAR UMA DUVIDA MINHA MAE ELA
TEM DIA E HORARIO MARCADO PARA ESTAR
NA COHAB PARA O PRÉ REQUISITOS DO
PROGRAMA SÓ QUE ELA TEVE ALTERÇÃO
DE ENDEREÇO E NÃO CONSTA NO NOME
DELA O ATUAL OQUE ELA DEVE-SE FAZER
PORQUE O DIA DE COMPARECER É 12/03
QUERIA UM ESCLARECIMENTO DA DUVIDA
DELA OBRIGADO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Charles, a declaração é exigencia da Caixa
Econômica Federal. Ela se mudou a pouco
tempo? para maiores informações ligue para:
3119-9570.

05/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Maria do Carmo, mantenha seu cadastro
atualizado. Ainda não temos data prevista para o
próximo sorteio.

05/03/2013

Outros

Sr. Everton, deverá procurar a Associação de
Moradores do Rosário, pois eles são os
administradores do bairro.

05/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Ana Lúcia, compareça até a Cohab
Campinas, para atualizar ou fazer seu cadastro
no Programa Minha Casa Minha Vida de 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
FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

05/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Eu fiz o cadastro da cohab e gostaria de saber se
eu vou partipar do sorteio que vai ter fiz em
maria do carmo de araujo
Fevereiro em campinas 2013 eu gostaria d uma
resposta obrigada
Eu fui ate o jd Rosário,e observei que á alguns
terrenos aparentemente sem dono,estou
querendo saber se vocês tem a relação de
Everton Fernando do Vale
terrenos que os donos já perderam,ou vazio para
negociar aguardo a resposto.....

ana lúcia esteves

preciso fazer o cadastro

DATA

05/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

JAILSON FERREIRA
VASCONCELOS

PRETENDO OBTER UMA RESIDÊNCIA DA
COHAB PARA A MINHA FILHA QUE É MENOR
DE IDADE E ESTÁ GRAVIDA. MINHA
PERGUNTA É: PRECISO EMANCIPA-LA PARA
QUE SEJA FEITA ESTA INSCRIÇÃO? OU
PODE SER FEITA EM MEU NOME? SE
POSSÍVEL FOR, PRECISO DESTA RESPOSTA
UM POUCO URGENTE, POIS A MESMA ESTA
DE 4 MESES, E A CRIANÇA PRECISA DE UM
TETO. DESDE JA AGRADEÇO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Jailson, se sua filha for emancipada poderá
fazer o cadastro.

05/03/2013

Ligue para a Coordenadoria de Cobrança: 31199577 / 3119-9580.
tem como pedir segunda via por email de
Não tem como, ligue para: 3119-9577 / 311905/03/2013
Anônimo
Outros
boletos?
9580.
Boa tarde Rosangela. A sua minuta foi emitida
boa tarde por motivo de ter me separado e ter me
em 01/06/2010 em nome de Rosangela, casada
mudado para o rio de janeiro na mudança se
com Osvaldo. Se a Sra. se separou judicialmente
perderam alguns documentos e um deles foi a
do Sr Osvaldo, esta minuta perdeu a validade e
minuta de escritura que esta em meu nome e
deverá ser providenciada uma nova, com o
gostaria de saber como adquiro a segunda via
05/03/2013 rosangela batista de jesus
Minuta de Escritura estado civil atual, com certidão de casamento c/
rosangela batista de jesus contrato 1750351
averbação, IPTU atual e taxa de R$ 102,00. Se o
posso pagar em banco e pode ser daqui mesmo
estado civil continuar de casada, podemos enviar
onde moro hoje end:rua carlos alberto,270
uma cópia da minuta sem custo para o endereço
cidade:nova iguaçu rio de janeiro bairro vila
que a Sra. solicitar. Verifique qual o seu caso e
cruzeiro do sul obrigada
entre em contato.
Boa Tarde,Eu Durvalino Donizetti Cariani, recebi
uma carta da Cohab - minha casa minha vida e
estou acompanhando os nomes a serem
chamados mas até agora não me chamaram mas
ainda estou com fé que serei chamado estou
Aguarde sua convocação e mantenha seu
escrevendo está carta para que possa mudar o
05/03/2013 Durvalino Donizetti Cariani
Outros
cadastro atualizado.
endereço de correspondência caso ainda eu
tenha a chance de ser contemplado o endereço a
ser enviado a correspondência é Av: Arymana n°
944 Pq D. Pedro II Cep: 13056-440, Campinas,
muito obrigado e aguardo um retorno neste e mail
e fiquem todos com Deus
05/03/2013

Anônimo

qual o numero para pedir 2ª via do boleto?

Outros

05/03/2013
05/03/2013

05/03/2013

05/03/2013

DATA

NOME

05/03/2013 ROSANA VIDAL PEREIRA

05/03/2013

05/03/2013

05/03/2013

SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE ME CADASTRAR NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, E
GOSTARIA DE SABER O QUE PRECISO
FAZER PARA QUE SEJA EFETUADO O
CADASTRO.

Anônimo

gostaria de saber como faço pra me cadastrar no
minha casa minha vida

Liliane Barbosa Nunes

Ola, gostaria de saber sobre o programa minha
casa, minha vida, pois fiz o cadastro a muito
tempo, e gostaria de saber como anda a minha
situação e tambem fazer a atualização do meu
cadastro, gostaria de saber como proceder e
obter mais informações

Anônimo

05/03/2013 marcia maria lopes pacheco

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

05/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

05/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. liane, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar seu cadastro no Programa Minha
Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

05/03/2013

quem tem o nome sujo nao pode receber o
imovel se sorteado

Programa Minha
Casa Minha Vida

oLÁ. Gostaria de saber como faço para me
inscrever em projeto de casa propria. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia! Para ser incluído no Programa Minha
Casa, Minha Vida a pessoa não pode ter nome
restrito com a Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil e Receita Federal.
Sra. Márcia, por favor compareça na Cohab
Campinas, para fazer a inscrição no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

06/03/2013

06/03/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Ola gostaria de saber como faço para me
cadastrar no programa q ajuda na moradia, pois
tenho um bebe de 2 anos e o pai se viciou em
drogas e não ajuda em nada

Programa Minha
Casa Minha Vida

05/03/2013

Marília Malta Nobre

Olá, boa noite, gostaria de saber como faço para
participar do programa q ajuda na compra de
moradia pois tenho uma filha de dois anos q o pai
se viciou em drogas e não ajuda em nada,
trabalho o tempo todo e preciso de um lugar para
morar, preciso dar um lar para minha filha,
gostaria de saber q documentos tenho q levar,
onde devo levar e quanto tempo demora!

Outros

06/03/2013

Anônimo

Oi Bom dia gostaria de saber quando terá um
novo sorteio da cohab?

Outros

Anônimo

Oi gostaria de fazer uma denúcia pois estou
morando a mas de dois meses no condominio
Bassoli em campinas no blc b n 72 onde o sindico
anda colocando medo nos moradores, colocando
carro no salão de festa, os porteiros não ficam na
portaria, e ainda por cima um dele tem vicios e é
o que esta trabalhando anoite. Ele só fica
conversando com os caras da biqueira... o sindico
anda tirando foto das pessoas sem a permição
intimidando crianças dizendo que vam
espirralas... Por favor vocês precisam fazer algo
pois as minhas contas estão em dia, já que ele
não tem a capacidade de esta a posição de
sindico é só vocês colocarem outro...

05/03/2013

06/03/2013

Outros

RESPOSTA
Por favor consulte acima nesta página a opção
Atendimento, Perguntas Frequentes, ítem 4 para
obter a lista de documentos necessários e
compareça na COHAB CAMPINAS no horário
das 8 às 15 h, de segunda a sexta-feira.
Por favor consulte acima nesta página a opção
Atendimento, Perguntas Frequentes, ítem 4 para
obter a lista de documentos necessários e
compareça na COHAB CAMPINAS no horário
das 8 às 15 h, de segunda a sexta-feira. Depois
de efetuada a inscrição é necessário aguardar o
sorteio quando houver apartamentos para
sortear. Ainda não temos previsão de quando
será o próximo sorteio.
Ainda não temos previsão de quando terá um
novo sorteio.

Bom dia, Com relação a denúncia, para melhor
orientá-lo(a)solicitamos que nos forneça o
condomínio correto para procedermos com as
devidas orientações ao síndico. Sobre a
substituição do síndico, o procedimento é através
de Assembléia Geral realizada pelos moradores
do condomínio. .

DATA
RESPOSTA

06/03/2013

06/03/2013

07/03/2013

08/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

BOM DIA,MEU NOME É ROSANGELA BATISTA
DE JESUS ENTREI EM CONTATO COM VCS
ONTEM , PARA SABER MINHA
CITUAÇÃO.POIS NA MUDANÇA PARA ONDE
MORO HOJE NO RIO DE JANEIRO DEPOIS ,
DA MINHA SEPARAÇÃO, PERDI A MINUTA DA
CASA E GOSTARIA DE TIRAR OUTRA. MAIS
SR. CRISTIANE FREITAS DA
COORDENADORIA ME INFORMOU SE ME
SEPAREI A MINUTA PERDE A VALIDADE E
TENHO QUE TENHO QUE TIRAR UMA NOVA
MINUTA COM ESTADO CIVIL ATUAL DE HOJE
LEVANDO OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:ESTADO CIVIL
Boa tarde Pode sim imprimir o Demontrativo do
ATUAL,CERTIDÃO DE CASAMENTO COM
IPTU 2013, e apresentar o restante dos
ROSANGELA BATISTA DE
06/03/2013
AVERBAÇÃO, CARNÊ DO IPTU ATUAL E A
Minuta de Escritura documentos. Seguiremos o nome que consta na
JESUS
TAXA DE R$102,00.POR MOTIVO DE
averbação da certidão de casamento.
MUDANÇAS O CARNÊ SE PERDEU COMO
Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 16 hs.
QUASE TDS OS MEUS DOC, GOSTARIA DE
SABER SE POSSO IMPRIMIR PELA INTERNET
OS DADOS DO IPTU NO SIT DA PREFEITURA
TDOS OS DADOS POIS IMPRIMO SEMPRE
PARA PAGAR LEVO TD CERTINHO NÃO TEM
PARCELAS EM ATRASO SERA QUE
SERVERIA TBM OU SO O BOLETO. PORQUE
NO SAIT DA PREFEITURA TEM TDS OS
DADOS DA CASA ATE AS PARCELAS DESTE
ANO PAGAS E QUE AINDA VAI VENCER
SERVE PARA FAZER OUTRA MINUTA AI A
MINUTA VEM COM O NOME DE SOLTEIRA
.OBRIGADA TENHA UM BOM DIA

DATA
RESPOSTA

06/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

BOM DIA,MEU NOME É ROSANGELA BATISTA
DE JESUS ENTREI EM CONTATO COM VCS
ONTEM , PARA SABER MINHA
CITUAÇÃO.POIS NA MUDANÇA PARA ONDE
MORO HOJE NO RIO DE JANEIRO DEPOIS ,
DA MINHA SEPARAÇÃO, PERDI A MINUTA DA
CASA E GOSTARIA DE TIRAR OUTRA. MAIS
SR. CRISTIANE FREITAS DA
COORDENADORIA ME INFORMOU SE ME
SEPAREI A MINUTA PERDE A VALIDADE E
TENHO QUE TENHO QUE TIRAR UMA NOVA
MINUTA COM ESTADO CIVIL ATUAL DE HOJE
LEVANDO OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:ESTADO CIVIL
Boa tarde Pode sim imprimir o Demontrativo do
ATUAL,CERTIDÃO DE CASAMENTO COM
IPTU 2013, e apresentar o restante dos
ROSANGELA BATISTA DE
06/03/2013
AVERBAÇÃO, CARNÊ DO IPTU ATUAL E A
Minuta de Escritura documentos. Seguiremos o nome que consta na
JESUS
TAXA DE R$102,00.POR MOTIVO DE
averbação da certidão de casamento.
MUDANÇAS O CARNÊ SE PERDEU COMO
Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 16 hs.
QUASE TDS OS MEUS DOC, GOSTARIA DE
SABER SE POSSO IMPRIMIR PELA INTERNET
OS DADOS DO IPTU NO SIT DA PREFEITURA
TDOS OS DADOS POIS IMPRIMO SEMPRE
PARA PAGAR LEVO TD CERTINHO NÃO TEM
PARCELAS EM ATRASO SERA QUE
SERVERIA TBM OU SO O BOLETO. PORQUE
NO SAIT DA PREFEITURA TEM TDS OS
DADOS DA CASA ATE AS PARCELAS DESTE
ANO PAGAS E QUE AINDA VAI VENCER
SERVE PARA FAZER OUTRA MINUTA AI A
MINUTA VEM COM O NOME DE SOLTEIRA
.OBRIGADA TENHA UM BOM DIA

DATA
RESPOSTA

06/03/2013

DATA

NOME

06/03/2013 Rosangela de Souza Costa

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde gostaria de fazer meu cadastro pois
tenho interesse em ter uma moradia e como
fasso para participar do programa minha casa
minha vida! Obrigada desde já

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

06/03/2013

Solange Aparecida do
Nascimento

Boa tarde Gostaria de Saber como eu faço para
me escrever no programa minha casa ou minha
vida meu salario é de R$ 1.400,00, sou separada
justicialmente e quando casada tive um cadastro
na COHAB Campinas não sei se isso interferi
muito gostaria de ter uma resposta pago aluguel,
mas gostaria muito de esta pagando uma casa
para mim. Desde já agradeçoa atençaõ prestada

06/03/2013

welhia pereira de souza

gostaria de saber sobre o cadasrto reserva com
fuciona e se temos direito a uma moradia

RESPOSTA
Sra Rosângela,por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda à
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte acima nesta página a
opção ATENDIMENTO, PERGUNTAS
FREQUENTES, ÍTEM 4.2.
Bom dia Solange. Para participar do sorteio das
famílias do Programa Minha Casa, Minha Vida, o
primeiro passo é realizar o cadastro na
COHAB/CP. Consultei em noso banco de dados
através de seu CPF e realmente você não está
cadastrada. O referido cadastro é realizado na
sede da COHAB/CP - localizada na avenida Faria
Lima, 10 - Parque Itália (próximo ao hospital
MArio Gatti). O atendimento é realizado de
segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Os
documentos necessários são: • RG • CPF •
Certidão de nascimento (se solteiro ou em união
estável); • Certidão de casamento (se casado) •
Certidão de óbito (se viúvo) • Certidão de
nascimento dos filhos • Carteira de trabalho,
mesmo quando desempregado; • Hollerith caso
registrado; e • Comprovante de endereço atual
(luz, telefone ou declaração do posto de saúde
contendo o endereço de residência). Estou a
disposição para esclarecimentos.
A pessoa sorteada dentro do cadastro reserva
deverá aguardar uma possível convocação.
Devido as reprovas no Programa Minha CAsa,
Minha Vida, foram sorteadas mais famílias do que
a quantidade de unidades, conforme regras do
próprio programa. Essas famílias que excederam
a quantidades de unidades poderão ou não ser
convocadas.

DATA
RESPOSTA

07/03/2013

07/03/2013

08/03/2013

DATA

06/03/2013

06/03/2013

07/03/2013

07/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia. Obrigada. Estamos aqui para ajudar.
Você adquiriu o imóvel quando estava solteira, e
casou-se com regime de comunhão de comunhão
parcial de bens. No processo de separação o
imóvel foi partilhado? Pois se você adquiriu antes
do casamento, naõ seria somente seu o imóvel?
Poderia apresentar cópia deste documento de
partilha quando providenciar a nova minuta?

07/03/2013

Outros

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida, a pessoa não poderá ter dívida com a Caixa
Econômica, Banco do Brasil e Receita Federal.

08/03/2013

Outros

Bom dia. Peço o favor de nos enviar seu nome,
número do CPF, número do contrato e qual vila
você tem imóvel. Com esses dados vamos
verificar seu débito em nosso sistema, e dar as
informações solicitadas.

08/03/2013

Boa Tarde Entao pode vir solicitar a minuta em
seu nome somente. Se vc possuir esse papel da
divisão dos bens da casa, pode trazer, porém se
não possuir, tudo bem. Apresente os documentos
que foi solicitado em email anterior e daremos
entrada na nova minuta com o estado civil atual.

07/03/2013

muito obrigada sr. cristiane freitas me ajudou
muito da uma do poxa lutei tanto para dar um teto
para meus filhos demorei para casar para nao ter
problema agora meu ex liga direto para me
lembrar do direito dele na casa vou resolver a
rosangela batista de jesus minuta td certinho para vender a casa por causa Minuta de Escritura
dos direitos dele isto antes a casa era so minha
que iria deixar para meus filhos para nao
dependerem de ninguem mais td bem td certo
obrigada mesmo boa tarde teria que ter sempre
pessoas assim atenciosa com o publico
Anônimo

que esta com o nome sujo poder tem a casa da
cohab

Anônimo

por gentileza estou com parcela atrazadas dos
meu Carne do pagamento do terreno como faço
para rever esse carne para fazer o pagamento
corretamente

obrigada e bom dia sr. cristina freitas nao foi feito
nenhum doc de divisão da casa o advogado disse
nao precisava ja que o casamento foi comunhão
de bens no dia que fomos fazer o divorcio o
advogado nao quis apresentar bens pois se nao o
divorcio nao poderia ser feito ainda o promotor
peguntou tem bens ele respondeu eles tem
comum acordo eo promotor nao perguntou mais
rosangela batista de jesus nada nao foi apresentados doc nenhum da casa Minuta de Escritura
terreno nd o promotor e juiz nem ficaram sabendo
da existencia da casa ou do terreno.o unico papal
feito foi divisao das coisas da casa so eo
advogado que ele arrumou para nos dois que
falou dos direitos dos dois na justiça nao tem
casa nem lote eo terreno o advogado so falou por
boca para o promotor que estavamos em acordo
obrigada boa tarde

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber o procedimento para preencher
cadastro para sorteio de apartamentos de
07/03/2013 KELER CRISTINA VIEIRA
joaquim egidio, ou região. Como faço? Onde
faço? O que precisa? No aguardo .....
(k.e.l.e.r@hotmail.com)

07/03/2013

07/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Camila Ramos Mathias

Gostaria de saber onde encontro informação para
participar do programa minha casa minha vida, e
quais são os requisitos. Obrigada, Camila

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

GOSTARIA DE SABER COMO POSSO
PARTICIPAR DO CADASTRAMENTO DA
COHAB E PRECISO TER ALGUM VALOR
MINIMO E MAXIMO NA CARTEIRA DE
TRABALHO?

Outros

RESPOSTA
Sra.Keler, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de segunda a sexta-feira,
no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê preferência
ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra.Camila, por favor compareça na Cohab
Campinas, para atualizar ou fazer seu cadastro
no Programa Minha Casa Minha Vida de segunda
a sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.
(dê preferência ao período da manhã). Em
relação à documentação, consulte neste site a
opção ATENDIMENTO, PERGUNTAS
FREQUENTES, ÍTEM 4.2.
Sr. (a)., compareça na Cohab Campinas, para
atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

DATA
RESPOSTA

07/03/2013

07/03/2013

07/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

olá meu marido EDMILSON ROBERTO SILVA
SOARES JUNIOR foi sorteado na lista reserva
gostaria de saber como funciona se vai ser
chamado por ordem alfabética ou por ordem de
sorteio e nosso cadastro esta com outro endereço
estamos morando em outro lugar temos uma filha
THALITA DA CONCEIÇÃO
07/03/2013
agora e eu queria trocar para meu nome o
PINHEIRO
cadastro se eu trocar ele sai da lista? e tambem
qual a previsão de começar a chamar as pessoas
da lista reserva estou precisando muito estou
desempregada em processo de separação e
tenho uma filha de um ano pra sustentar me
responda por favor

07/03/2013

josé julio miranda cabral

eu fui selecionado no ultimo sorteio para ficar na
reserva e gostaria de saber como está minha
situação atual na lista do sorteio para adquirir
uma casa

BOM DIA, GOSTARIA DE ME INFORMAR
COMO POSSO FAZER UMA INSCRIÇÃO PARA
PATRICIA CRISTINA SILVA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO, QUAIS SAO O
08/03/2013
DOS SANTOS
DOCUMENTOS NECESSARIOS,A ALGUM
PRAZO PARA INSCRIÇÃO. ATT. PATRICIA
SANTOS

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Thalita. O primeiro passo a ser
realizado é a atualização do seu cadastro. Você
deverá comparecer na sede da COHAB localizada na Avenida Faria Lima, 10 - das 8h às
15h, solicitando alteração de endereço. Quanto
ao chamamento, não se dará por ordem
alfabética, mas sim pela ordem de classificação.
Ao analisar seu cadastro, verificamos que foi
sorteada com a classificação 9264.Não temos
como garantir que será chamada, pois depende
se as pessoas classificadas na sua frente serão
aprovadas ou não. Portanto, deverá aguardar e
manter seu cadastro sempre atualizado, para que
possa participar de outros sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.

11/03/2013

Outros

Boa tarde José. As famílias sorteadas como
cadastro reserva deverão aguardar uma possível
convocação. Não temos condições de garantir se
serão atendidas, pois irá depender se as famílias
sorteadas antes de você serão aprovadas na
análise da Caixa Econômica Federal.
Convocamos até o momento até a classificação
2280 e você está classificado como 2737.
Portanto deverá aguardar e manter seu cadastro
sempre atualizado.

11/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Patrícia, compareça na Cohab Campinas,
para efetuar seu cadastro no Programa Minha
Casa Minha Vida de segunda a sexta-feira, no
horário de 8:00 ás 15:00 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

08/03/2013

DATA

08/03/2013

NOME

Elisângela Freitas dos
Santos Camargo

SOLICITAÇÃO

E gostaria de ta fazendo cadastro do programa
minha casa minha vida no momento estou
morando de favor eu não tenho pra onde ir com
meus filho e me marido

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra Elisângela, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

08/03/2013

DATA

08/03/2013

NOME

Maria Jose Mendes de
Oliveira

SOLICITAÇÃO
Boa tarde, meu nome é Maria José Mendes de
Oliveira eu moro em Guariba - SP, tenho 20
anos. Gostaria de que quem estiver lendo esse email lesse até o fim e entendesse um pouco da
minha história. Há mais ou menos 21 anos atrás
minha mãe tinha 12 anos de idade e morava com
a minha avó e seu padastro a quem deveria ter
cuidado dela como filha mais não se aproveitou
da inocência de criança dela e estrupou onde ela
engravidou e me teve com apenas 12 anos de
idade. Então sua mãe descobriu o acontecido só
que ela tabém estava grávida, ou seja mãe e filha
grávidas do mesmo homem aliás monstro oque
ele merece ser chamado. Quando isso aconteceu
estes moravam em Minas Gerais onde não havia
muito oque se fazer nesses casos na época pois
ainda não existia muitas leis e também os
mesmos moravam na roça. Então eu nasci depois
de 4 meses minha irmã nasceu filha da minha
avó. E assim elas viveram por mais 2 anos o
mesmo homem ficava com a mãe e a filha
quando ele queria, depois de 2 anos minha mãe
engravidou dele novamente e depois de 2 meses
minha avó novamente também. Se passaram 9
meses e nasceram minha irmã filha da minha
mãe e meu irmão filho da minha avó. Quando
minha irmã tinha 6 meses eu estava com anos e
minha mãe com 16 anos de idade e já com 2
filhas nos braços, nisso ela foi se cansando
daquela vida daquele monstro fazendo com ela e
sua mãe oque queria sem elas poderem falar
nada se não ele batia nelas e ameaçava de
matalas. Um certo dia minha mãe passou um
desodorante e ele ficou com ciúmes achou que
ela estava com outro homem e bateu nela muito e
minha avó foi defende La acabou apanhando
tanto que até hoje tem problemas na coluna. E
nesse dia minha mãe perdeu o medo e levantou
bem de madrugada no outro dia e foi até a
delegacia e denunciou-o. Na mesma hora a

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Maria José, Recebemos a sua mensagem,
porém a sra. não escreveu qual a sua solicitação,
não terminou a mensagem.

11/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

08/03/2013

Luzia Aparecida Galvão
Medeiros

Gostaria de saber como faço para adquirir o
Habites do meu apartamento e onde tenho que
procurar para adquiri-la

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Luzia. por favor nos unforme maiores
detalhes, como por exemplo, sobre a localização
de seu apartamento, número de contrato, para
que possamos responder sua solicitação.

11/03/2013

Anike Silva Teixeira

Boa tarde! Fazem alguns anos que efetuei meu
cadastro na COHAB e gostaria de verificar se
meu cadastro foi efetivado e se existe alguma
lista de classificação que estou inserida, pois,
gostaria se existe uma previsão de quando meu
nome será chamado. Fazem cerca de quase 5
anos que estou na espera. Obrigada pela
atenção. Anike Silva Teixeira

Outros

08/03/2013

Fabiano Silva Aoki

Gostaria de saber como posso me inscrever no
programa minha casa minha vida,pois estou
amaziado com minha atual mulher e tenho filhos
e não consigo comprar minha casa propria,teriam
como me auxiliar por favor,,obrigado aguardo
resposta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

08/03/2013

natali roberta barreto

gostaria de saber como faço para participar da
minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

08/03/2013

Sra. Anika, boa tarde. O seu cadastro na COHAB
CAMPINAS está ativo. A sra. ainda não foi
sorteada, e ainda não temos previsaõ para o
próximo sorteio. Por favor compareça na Cohab
Campinas, para atualizar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida, de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sr. Fabiano, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida, de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. .
Sra.Natali, por favor compareça na Cohab
Campinas, para atualizar ou efetuar seu cadastro
no Programa Minha Casa Minha Vida, de
segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 às
15:00 horas.(dê preferência ao período da
manhã). Em relação à documentação, consulte
neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

11/03/2013

11/03/2013

11/03/2013

DATA

09/03/2013

10/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Nayara Camila Gomes
Neves

Para se inscrever tem um limite de idade? tem
que ser pessoalmente na Cohab?

wallace junior de arruda

olá gostaria de saber se vai demorar muito para
as pessoas que ficaram de reserva para consegui
um imovel.pq eu estou prescisando muito eu sou
casado e moro de favor na casa da minha mae
pq os alugueis estao muito caro e eu estou
prescisando msm de algum lugar para mim e
minha esposa morar para nois temos nosso
proprio lar!muito obrigado desde já.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra Nayara, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. Nao tem limite de idade..

11/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Wallace. Os cadastros sorteados no dia
22/09/2012 como reserva, como o próprio nome
já diz, não são titulares e sim reserva. Conforme
regras do Programa Minha Casa, Minha Vida,
foram sorteadas mais famílias do que
apartamentos disponíveis. Isso porque a
quantidade de reprovas é grande. Portanto, os
sorteados como reserva deverão aguardar uma
possível convocação. Até o momento,
convocamos até a classificação 2.280 do grupo 2.

12/03/2013

10/03/2013

cleide rabonato

Boa tarde! quero me inscrerre no programa
"minha casa , minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

10/03/2013

nereide rabonato

Boa tarde! Quero me inscrever no programa minha cas , minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Cleide, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra Nereide, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

11/03/2013

11/03/2013

DATA

10/03/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

e justo vc ficar numa filha de espera a mais de 12
anos e pessoas que nem precisa de imoveis vcs
estao entregando casa pra essas péssoas to
indigninada com essa situaçao varias pessoas
que ja encontrei porai dissem que tem casas e
ganaram o apartamento e estao alugando suas
casas quento eu esto pagando aluguel caro tenho
o nome limpo passo apartado so dignina em
pagar minhas contas em dias vcs falar que
primeiramente para quem mais necesita pelo
contrario as pessoas que realmente precisa estao
ai precisando como eu acho enjusto vc ficar numa
fica agardando tanto tempo as pessoas que nao
necisita estao ganhando casas principalmente
essas pessoas que nao moram em areais de
risco mais e da pro feitura istao pegando mais
imoveis que vcs estao dando gostaria que vcs
envestigase mais as vidas das pessoas que tem
cadastros assinado uma pessoas indgninada com
o tipo de trabalho que vcs estao fazendo vou
tentar entrar em contado com o prefeito de
campinas para ver oq esta se passando ai na
coab de campinas e tem algo errado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde. O atendimento das famílias no
Programa Minha Casa, Minha Vida no município
de Campinas é realizado conforme regras do
próprio Programa. Uma parte das unidades foi
destinada para famílias moradoras de área de
risco, indicadas pela Secretaria de Habitação e a
outra parte está sendo destinadas para as
famílias que possuem cadastro na Cohab e foram
sorteadas no dia 22/09/2012, na Câmara dos
Vereadores. É importante destacar os critérios do
Programa: Forma de atendimento e seleção da
demanda - 50% município indica – áreas de risco
- 50% têm que se enquadrar nos critérios de
seleção, após realizado sorteio. Critérios de
seleção: Critérios nacionais estabelecido pelo
Ministério das Cidades: - Famílias residentes ou
que tenham sido desabrigadas de área de risco
ou insalubres; - Famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar; e - Famílias
de que façam parte pessoas com deficiência.
Critérios locais – Aprovados pelo Conselho
Municipal de Habitação: - Famílias moradoras em
Campinas há mais de 10 anos; - Famílias com
renda per capita inferior a ½ salário mínimo; e Pessoas com, no mínimo, 02 dependentes
habitacionais. É importante destacar ainda, que o
Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT é
consultado pela Caixa Econômica Federal e caso
a família indicada já tenha sido contemplada com
um imóvel, não consegue ser incluída no Minha
Casa, Minha Vida. Qualquer pessoa pode
denunciar anonimamente situações irregulares,
para que possamos verificar tal situação, porém,
precisamos de dados da família para que seja
possível tal verificação.

11/03/2013

DATA

10/03/2013

10/03/2013

10/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Gostaria de saber como anda a Situação do
Jardim Santo Antonio em Campinas. Se vão fazer
a topografia ate 2013.

Karina Roberta de Toledo

Fui sorteada no projeto,levei todos os
documentos necessarios,a atendente me disse
que estava tudo certo e agora vem me dizer que
fizeram meu cadastro errado,colocaram na lista
de deficiente fisico,sendo que sempre disse que
so tenho 01 filho dependente e nao e
deficiente,tentei pedir uma explicaçao,mas a
atendente disse que perdi o direito de
participar,expliquei que o erro nao foi meu e sim
de quem fez o cadastro e tb nunca fui chamada
para atualiza-lo.Perdi dia de serviço,sem contar
que me jogaram um balde de agua fria,eu tava
tao contente,pois nao e facil sustentar um filho
sozinha e pagar aluguel. Por favor peço que me
ajudem,o que devo fazer para resolver esse
problema. Obrigada. Karina Roberta de Toledo

Ana Carolina Inacio do
Nascimento

OLA gostaria de saber informacoes como
funciona a inscricao para sorteio de uma casa na
cohab moro na area proximo ao aeroporto
gostaria de participar do sorteio de uma casa
como faco Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Prezado Sr. Ocorreu uma reunião em 19/03/2013
com os seguintes partícepes: 1 – Sr. Pedro –
presidente do bairro: 2 – Técnicos da COHAB: 3 –
RCC – empresa contratada para fazer o serviço
topográfico. A empresa RCC, apresentou um
modelo dos produtos e comprometeu-se em
entregar os trabalhos em 15 dias. A partir da
entrega da documentação será necessário mais
30 dias para conferência e se tudo estiver de
acordo, a contratada, poderá receber o valor
apontado para a realização do feito, ocorrendo
portanto, a conclusão em 2013.

20/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Karina. Ao consultar seu cadastro, verificamos
que foi sorteada no grupo de deficientes classificação 54. Você foi incluída no grupo de
deficientes porque constava essa informação em
seu cadastro. Conforme regras do Programa
Minha Casa, Minha Vida, ao convocar as famílias
para montagem de pasta, temos que respeitar a
hierarquização e o grupo em que a família foi
sorteada. Portanto, como foi sorteada dentro do
grupo de deficientes, não podemos atendê-la
dentro do grupo geral, porque não comprovou a
deficiência declarada no ato do cadastramento.
Quanto a atualização do cadastro, as pessoas
são orientadas a mantê-lo sempre atualizado,
principalmente quando há alteração de dados.
Sugiro que mantenha o memso atualizado e
aguarde um próximo sorteio, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.

11/03/2013

Outros

Sra.Ana, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

11/03/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

NOME

SOLICITAÇÃO

10/03/2013

MIGUEL ROPBERTO
BROSSI

Boa Noite! Gostaria de saber se existem imóveis
disponíveis no bairro jardim Nova Era em Salto
s.p.. O que preciso fazer para comprar uma casa
financiada pela cohab ? Por favor, mandar todas
as informações à respeito. Obrigado! No aguardo
de retorno :

Outros

11/03/2013

Anônimo

Quais os documentos que tenho que levar para
as incricoes

Programa Minha
Casa Minha Vida

11/03/2013

daniel marques da silva

quero saber como fazer a inscriçã da casa
popular trabalho como porteiro na protege em
campinas e pago aluguel o qual já não aguento
mais . obrigado se puder me ajudar

Gostaria de saber se ainda está tendo incrições
para o programa minha casa minha vida. Nunca
fiz incrição seria a primeira vez, procuro no site
11/03/2013 Steffany Gomes de Oliveira
mais não acho onde faz a incrição. Pode se fazer
pelo site ou tem que ir direito na cohab? Obrigada
!!!

RESPOSTA
Sr. Miguel, bom dia. O Jardim Nova Era em Salto
não é administrado pela COHAB CAMPÍNAS.
Talvez seja pela COHAB BANDEIRANTE. Para
adquirir um imóvel financiado pela COHAB
CAMPINAS a pessoa precisa residir aqui na
cidade.
Sr. (a)., compareça na Cohab Campinas, para
atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

DATA
RESPOSTA

11/03/2013

11/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Daniel, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. Luzia dos Santos Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas.

11/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Steffany, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda
asexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.
(dê preferência ao período da manhã). Em
relação à documentação, consulte neste site a
opção ATENDIMENTO, PERGUNTAS
FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

11/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

Bom dia!!! Recentemente á aproximadamente 15
dias, uma casa localizada na Rua Clube de
Regatas Flamengo, 235 - Dic I foi desativada por
vocês e interditada, porém esta casa está virando
alvo de lixão e á noite tem mendigos que vem
dormir nesta casa, moro ao lado e na minha casa
ja entrou vários ratos, baratas, fora o alvo do
mosquito da dengue, pois tem aguá parada em
vários pontos. A casa foi desativa porém ficou
vários lixos prá traz e ninguém tirou, é um entra e
sai toda hora, sem contar que tem pessoas vindo
jogar entulho na casa. Vocês precisam tomar
uma providência URGENTE, quero inclusive
comunicar e EPTV para que eles venham ver o
absurdo. Aguardo resposta, Tatiane

Outros

11/03/2013

Tatiane Roberta Simplicio

GOSTARIA DE SABER SE A MINHA
INSCRIÇÃO , CONSTA NO CADASTRO DE
VOCÊS, POIS FIZ A INSCRIÇÃO EM 2010 NA
PREFEITURA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

11/03/2013

Gostaria de informações para fazer o cadastro no
programa de habitação da Cohab, existe prazo
Gleyciane Olanda Ricardo para ser contemplado ? Qual o valor de entrada ?
Qual o tempo maximo de espera ?
Obrigada,Gleyci.

11/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Prezado Sr. O assunto está sendo tratado
internamente naCohab, através do Protocolo
1189/2013. Apesar de aparentemente simples, o
histórico relata que: a unidade habitacional,
comercializada com intervenções sem apoio
técnico adequado, que causou um resultado
danoso e até mesmo irreversível, no pontto de
vista de recuperação da unidade. Assim, a
análise técnica levou a decisão pela interdição e
demolição da unidade. Para tanto, visto que a
COHAB é uma pessoa jurídica caracterizada de
economia mista, haverá de proceder conforme
segue: 1. Produzir laudos de vizinhos
antecipadamente 2. Proceder a contratação de
empresa especializada nos serviços de demolição
e limpeza local; 3. Produzir o acerto documental
junto a Prefeitura e Cartório de Registro
competente. 4. Por fim, comercializar o produto
sem desembarações.
Sra Tatiane, por favor compareça na Cohab
Campinas, para atualizar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. L
Sra. Gleyciane, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida, de segunda a
sexta-feira no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. Quanto as outras perguntas não é
possível fazer previsões.

DATA
RESPOSTA

14/03/2013

11/03/2013

11/03/2013

DATA

11/03/2013

11/03/2013

11/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Duany Mayra Fernandes da
Silva

Gostaria de saber como faço para me inscrever
no programa, sou noiva de um deficiente visual
quais os benefícios que ele tem?? Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

sueni de lima silva

Ola eu tinha uma convocação no dia 11-03-2013
as 10:30 eu tinha que comparecer mais eu estava
no hospital e nao tinha como eu ir é agora tem
como agendar outra data para mim esta ir na
cohab? Ou eu perdi a escrição? Muito obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

NIVALDO OLIVEIRA
ROCHA

SOLICITO A 2 VIA DO BOLETO DA MINHA
CASA COM VENCIMENTO 10-03-2013 POR
MOTIVO DE EXTRAVIO.

12/03/2013

Rudy Jordach Fernandes

12/03/2013

José Luiz Andreghete

Outros

Bom dia! Sou cadastrado no programa em
questão e desejo saber por favor, se já se tem
Programa Minha
data prevista para o próximo sorteio. No aguardo
Casa Minha Vida
e desde já agradeço. Att; Rudy Jordach
Fernandes
Bom Dia! Preciso retirar a Escritura Definitiva da
casa do meu Pai Alexandre e não sei como
proceder. Podem me ajudar ? Tenho um
documento da Cohab solicitando o
Termo de Quitação
comparecimento na Av.Faria Lima, 10 em
Outubro de 1975. Ainda é nesse local e com esse
documento ? Fico no aguardo e agradeço José
Luiz

RESPOSTA
Sra. Duany, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sextafeira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. O benefício para deficiente é a reserva
de 3% do total dos imóveis disponíveis, para esse
segmento.
Boa tarde Sueni. A Sra. deverá comparecer na
COHAB o mais rápido possível para
apresentação dos documentos necessários para
a montagem de pasta para o Programa Minha
Casa, Minha Vida. O horário de atendimetno é de
segunda à sexta-feira, das 8h às 12h.

DATA
RESPOSTA

11/03/2013

12/03/2013

Bom dia Sr. Nivaldo Em resposta a seu email,
temos a esclarecer que esse imóvel é da
Cohab/Bandeirantes. A Cohab/Campinas, não
possui empreendimento em Piracicaba. O
telefone da Cohab Bandeirantes é (19) 37317600.

12/03/2013

Bom dia sr. Rudy, Ainda não temos previsão de
qundo será o próximo sorteio.

12/03/2013

Sr. José Luiz, Por favor, solicitamos maiores
detalhes, como nome completo do sr. seu pai,
endereço e número do contrato do imóvel.

12/03/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Mariana, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

12/03/2013

Anônimo

Bom Dia! Gostaria de uma informação. Gostaria
de saber se a Cohab despóe somente de
apartamentos ou de casas também? Obrigada!
Aguardo respostas.

Outros

Olá, boa tarde, Atualmente a COHAB CAMPINAS
dispõe somente de apartamentos para sortear e
comercializar no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA. Luzia dos Santos Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas.

12/03/2013

Anônimo

solicito imformaçao sobre jardim monte cristo

Regularização
Fundiária

Olá, boa tarde. Por favor, que tipo de
informação?

12/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Meire, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

12/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por favor, compareça na Cohab Campinas para
atualizar seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida, de segunda a sexta-feira, no horário
de 8:00 às 15:00 horas.(dê preferência ao período
da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

12/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

MARIANA MARTINS
FERREIRA

bOM DIA! GOSTARIA DE FAZER O CADASTRO
PARA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO
PROCEDO O QUE PRECISO FAZER PARA
CONSEGUIR FAZER O CADASTRO NA
COHAB?

12/03/2013

12/03/2013

12/03/2013

12/03/2013

12/03/2013

Meire Rose

Anônimo

Gostaria de saber qdo posso fazer inscrição
(cadastro) para o programa minha casa minha
vida.

ola bom dia!!!! fiz o cadastro para o programa
minha casa minha vida faz uns 5 anos só que
agora eu casei preciso fazer um novo cadastro
pois ate agora ninguem entrou em contato
comigo...obrigada espero um retorno

DATA

12/03/2013

12/03/2013

12/03/2013

NOME

Bruno Ferreira Salustiano

SOLICITAÇÃO

Ola gostaria de saber aonde e quais documentos
preciso para fazer a minha inscrição e se eu
posso fazer pela internet .

Gostaria de comprar um imóvel do bairro
ELDORADO,no bairro tem casas que estão para
serem desapropriada. Então tenho interesse de
Alan Rogério Potequi
comprar esse tipo de casa. Tenho R$ 15.000,00
para dar de entrada. Quero saber como faço para
conseguir comprar uma casa. Desde já agradeço
a atenção
GOSTARIA MUITO DE SABER SE CONSTA
MEU NOME NO SORTEIO MINHA CASA MINHA
VIDA POIS FUI CHAMADA DUAS VEZES
PREENCHI CADASTROS LEVEI TODA
DOCUMENTAÇÃO SOU APOSENTADA
GOSTARIA MUITO DE POSSUIR ALGO PARA
MARIA APARECIDA DOS MIM E MEU FILHO SOMOS SÓNÓS DOIS, POR
PASSOS
FAVOR SE PUDER MEDAR RESPOSTA
AGRADEÇO. OU ENTÃO ME EXPLICASSE O
PORQUE ME CHAMARAM DUAS VEZES E ATÉ
AGORA NÃO OBTIVE RESPOSTA NEM NA
LISTA SAIU. MEU TELEFONE É 19-96142318
APARECIDA. POR FAVOR ME DEEM UMA
RESPOSTA. GRATA

BOA TARDE EU MORO EM CAMPINAS A DOIS
ANOS E GOSTARIA DE ME CADASTRAR NA
12/03/2013 cintia silva dos anjos santos
COHAB,POIS MORO DE ALUGUEL MAS
GOSTARIA DE TER MINHA PROPRIA
CASA.OBRIGADA CINTIA...

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sr. Bruno, por favor compareça na Cohab
Campinas, para efetuar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida, de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 15:00 horas.(dê
preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2. Não pode ser feito pela Internet.

12/03/2013

Outros

Bom dia. A Cohab Campinas não possui nenhum
conjunto habitacional na cidade de Piracicaba.
Estamos a disposição para quaisquer
esclarecimento.

13/03/2013

Outros

Bom dia Maria Aparecida. Pesquisamos seu CPF
em nosso banco de dados e verificamos que a
Sra. realizou o cadastro na COHAB em
13/08/2001 e atualizou em 16/06/2009. Participou
do sorteio realizado no dia 22/09/2012 do
Programa Minha Casa, Minha Vida, porém não foi
sorteada. Quanto ao fato de ter sido convocada,
provavelmente foi para atualizar seus dados.
Portanto, sugiro que mantenha seu cadastro
sempre atualizado e aguarde a realização de um
próximo sorteio, caso novos empreendimentos
sejam aprovados.

13/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Cintia, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

12/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Gostaria de me cadastrar ao programa
COHAB para aquisição de casa própria. Tenho
36 anos,solteira, 2 filhos menores, autônoma e
LUZELENE OLIVEIRA DA
preciso saber qual é a relação de documentos,
12/03/2013
SILVA
caso precise de documentação dos filhos, tenho
apenas 1 filha de 7 anos e estou grávida do
segundo filho. Desde já agradeço e aguardo,
Luzelene

Boa tarde. Gostaria de saber como faço para me
cadastrar na COHAB, pois irei me casar daqui 2
12/03/2013 Estefani Antonio Christofoli anos e gostaria de saber se tem algum projeto
em andamento e como faço para participar?
Agradeço desde já. Atenciosamente;. Estefani

Perguntei: "Gostaria de me cadastrar ao
programa COHAB para aquisição de casa
própria. Tenho 36 anos,solteira, 2 filhos menores,
autônoma e preciso saber qual é a relação de
documentos, caso precise de documentação dos
filhos, tenho apenas 1 filha de 7 anos e estou
grávida do segundo filho. Desde já agradeço e
aguardo, Luzelene " Obtive como resposta: "Sra.
Luzelene, por favor compareça na Cohab
LUZELENE OLIVEIRA DA Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
12/03/2013
SILVA
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2. Luzia
dos Santos Serviço de Informações ao Cidadão
Cohab Campinas." DÚVIDA: PORQUE ME
INDICOU O PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA? QUAL A DIFERENÇA DESTE PARA O
CIM? Grata, Luzelene

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Luzelene, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

12/03/2013

Outros

Sra. Estefani, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

12/03/2013

Outros

Sra. Luzelene, bom dia. No momento a COHAB
CAMPINAS só está trabalhando com o
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CIM é
a abreviação de CADASTRO DE INTERESSE
EM MORADIA. Para participar de qualquer
programa da COHAB CAMPINAS é necessário
efetuar o CIM.

13/03/2013

DATA

12/03/2013

12/03/2013

12/03/2013

12/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O contrato em referência está sendo depurado.
Assim, para maiores esclarecimentos, solicitamos
entrar em contato com esta Cohab-CP Favor informar situação e taxas para
Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU,
Wania Carminatti da Silva de
requerimento de minuta para escritura definitiva. Minuta de Escritura através dos telefones:(19) 3119-9592 ou 3119Oliveira
Grata
9591, falar com Wladimir ou Felipe. Ou ainda,
aguardar convocação que será enviada ao
endereço do imóvel com as informações
pertinentes.
Não sabemos se o número do contrato é
Sr. José Luiz, bom dia. Pesquisando em nossos
0021375 ou 0013129. Temos uma carta
arquivos encontramos o contrato 13129 em nome
solicitando comparecimento para retirada da
do sr. Alexandre e a informação de que ele
escritura, com data de 23/10/1975 O Imóvel fica
faleceu. Então o próximo passo será procurar um
José Luiz Andreghete
na Rua K nº 14 - Vila Boa Vista onde hoje é Rua Cópia de contrato
advogado ou um Cartório e solicitar abertura de
dos Ipês Amarelos, nº 80 - Campinas/SP Se não
Inventário. Quando tiverem com o Inventário em
conseguirmos resolver on line preciso de um
mãos por favor traga até a COHAB CAMPINAS
endereço para poder falar pessoalmente.
para solicitar a Minuta de Escritura.
Agradeço pela atenção.
Boa tarde. Após a montagem de pasta,
encaminharemos a sua documentação para
fiz a montagem da pasta na cohab a 1 mes e
análise da Caixa Econômica. Pode ser aprovada
meio ...quero saber se apartir do momento que eu
Programa Minha
ou não. Como não temos seu CPF e nem o seu
Anônimo
fiz a pasta eu ja fui aprovada ...ja consegui o meu
Casa Minha Vida nome, não foi possível verificar qual a situação da
apartamento .,...estou muito anciosa para
sua pasta. Sugiro que entre em contato pelo fone
saber ???
3119 9607 para que possamos lhe informar
corretamente.
Boa Noite! meu nome é viviane tenho 20 anos
gostaria de participar do programa minha casa
Sra. Viviane, por favor compareça na Cohab
minha vida, moro de favor na casa da minha
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
sogra somos em sete pessoas para apenas tres
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
comodos meu companheiro tem 23 anos
Programa Minha
viviane oliveira de castro
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
trabalhamos ele como funcionario publico e,eu
Casa Minha Vida
período da manhã). Em relação à documentação,
como auxiliar administrativa gostaria de ter uma
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
oportunidade de possuir um imovel proprio e
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.
pagando parcelas que cabem no meu bolço
aguardo um retorno obrigado.

DATA
RESPOSTA

15/03/2013

14/03/2013

13/03/2013

13/03/2013

DATA

12/03/2013

12/03/2013

13/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Como faço pra ter minha casa,e qual documentos
que preciso levar.

Elizabeth

Prezado Sr/Srª: Soube que há um projeto de
construção para novas moradias em
Campinas/2013, para o qual solicito informações:
1.Meu salário está em torno de 6 salários
mínimos, terei direito a alguma destas moradias?
2.Qual o teto máximo para aquisição? 3.Não
tenho FGTS é possível/vale a pena renovar meu
cadastro assim mesmo? 4.Em qual projeto
existente no momento meu cadastro poderá ser
encaixado? 5.Qual documentação seria
necessária para atualizar meu cadastro? 6.O que
vem a ser o projeto "Casa Paulista"? No aguardo
de respostas, desde já agradeço, Atenciosamente

Ana Carolina Inacio do
Nascimento

Referente solicitacao de doc Comprovar pelo
menos 2 anos de moradia ou trabalho em
Campinas; como moro na area no entorno do
aeroporto nao chega correspondencia em meu
endereco recebo em outro endereco e ttrabalho a
menos de 2 anos como eu faco para comprovar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Olá, bom dia. Por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

13/03/2013

Outros

Prezada sra. Elizabeth, bom dia. No momento a
COHAB CAMPINAS está trabalhando com o
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, que é
direcionado para pessoas que recebem até R$
1.600,00. A sra. pode sim renovar seu cadastro
para o caso de surgirem novas propostas de
empreendimentos. O Projeto Casa Paulista não
pertence à COHAB CAMPINAS e sim ao CDHU.

13/03/2013

Outros

Boa tarde. Também aceitamos declaração do
Centro de Saúde (caso seja usuária) que
contenha seu endereço de residência e o tempo
que frequenta o centro de saúde.

13/03/2013

DATA

13/03/2013

NOME

Marcelo Enio Oliveira

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Ola caro Marcelo R. B. Ribeiro Em replica a
resposta da solicitação aberta sob o numero
000421 ano 2013, talvez não tenha se atentado
mas ao final do testo redigido coloquei os dados
alem de minha mãe Sra Jandira de Oliveira
Santos, também o do meu pai Sr Jose dos
Santos Oliveira, o qual deve estar o contrato
relacionado. Mas contudo estou enviando
novamente os dados do imóvel em questão:
Cohab Vila Monsenhor Luiz Fernando de Abreu
(DIC 1) Rua: Guarani Futebol Clube n 250
Condomínio Recife Bloco F apto 51 Sr. Jose dos
Santos Oliveira e Sra. Jandira de Oliveira Santos
Contrato do ano de 1981 texto da solicitação
00421 ano 2013: Estamos com um problema de
ordem de aposentadoria da minha mãe Sra.
Jandira de Oliveira Santos, pois ela depois de
trabalhar por 21 anos de Auxiliar de Serviços
Gerais na Secretaria da Educação do Governo do
Sr. Marcelo, bom dia. Pesquisando em nossos
Estado de São Paulo, necessitava ter a
arquivos encontramos a pasta relativa ao contrato
comprovação de contribuição com o INSS, antigo
910324 conforme os dados recebidos, onde
INPS que teria que ser recolhida pela sua antiga
consta uma cópia da Carteira de Trabalho da sra.
empregadora que minha mãe não se lembra o
Cópia de contrato
Jandira de Oliveira Santos com um registro como
nome todo mais se chamava Dona Beatriz. Minha
Doméstica. Se servir para comprovação junto ao
mãe se lembra que na época, a Sra. Beatriz havia
INSS ela pode vir até a COHAB CAMPINAS e
registrado sua carteira de trabalho, cuja a mesma
solicitar uma cópia.
se extraviou e não foi dado importância devida,
pois como já foi citado minha mãe havia passado
no concurso publico. O caso é que para haver
essa contribuição, além de a empregadora
realizar o registro em carteira de trabalho, fato
que foi realizado, a mesma também tem que
informar o INSS através de cadastro e realizar
mensalmente a contribuição previdenciária, (esse
o fato não realizado). Então minha mãe contando
com esses anos de contribuição que ela
acreditava ter deu entrada em sua aposentadoria
e a mesma foi negada por não constar tempo
necessário. Procuramos ajuda jurídica para
resolução do caso e fomos orientados a solicitar

DATA
RESPOSTA

14/03/2013

DATA

13/03/2013

13/03/2013

13/03/2013

NOME

Anônimo

jose carlos gomes

Doralice Tomaz

SOLICITAÇÃO

sou chefe de familia,pago aluguel e queria ter
uma casa,para dar melhores condições de vida p/
meus filhos.como me escrever e participar dos
sorteios. cel 19-95736360

Tenho 04 filhos,pago aluguel e gostaria de entrar
no programa minha casa minha vida

2ª via de boleto mês de março

BOM DIA! GOSTARIA DE SABER SE OS
MORADORES DO NUCLEO RESIDENCIAL
MONTE ALTO VAI TER O TITULO DE POSSE
OU SE TEM ALGUM PROJETO DE REMOÇÃO,
POIS TENHO UMA CASA AQUI E GOSTARIA
13/03/2013 EDINA RODRIGUES SILVA
DE ESTAR INVESTINDO NA CASA
COLOCANDO PISO NO QUINTAL E MAIS
ALGUMAS COISAS.GOSTARIA QUE DE
INFORMAÇÕES POIS FICO NA INCERTEZA SE
SERÁ NOSSO AQUI OU NÃO. MUITO
OBRIGADO! EDINA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Olá, bom dia. Por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2. .

13/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. José Carlos, por favor compareça na Cohab
Campinas para efetuar seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira
no horário das 8 às 15 horas.(dê preferência ao
período da manhã). Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2. s.

13/03/2013

Outros

Bom dia Sra Doralice Informamos que seu imóvel
é da Cohab/Bandeirantes, esse email chegou à
Cohab/campinas. O telefone da Cohab
Bandeirantes é (19) 3731.7600.

13/03/2013

Regularização
Fundiária

Bom dia Srª Edina, Relativo ao Res. Monte Alto,
sugiro que procure a Secretaria de Habitação SEHAB para obter as informaões desejadas. Rua
São Carlos ao lado da Cohab. Para maiores
informações favor contatar tel. 31199621.

21/03/2013

DATA

13/03/2013

NOME

André Rodrigues da Costa
de Souza

13/03/2013

rosana ferreira dias

13/03/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Minha renda ultrapassa pouco mais que 1.600
R$, gostaria de saber qual o melhor programa
para o meu perfil.

BOM DIA! MEU NOME , É ROSANA MORO EM
HORTOLANDIA TENHO DOIS FILHOS
,GOSTRAI DE PARTICIPAR DO SORTEIO DO
CDHU ..COMO QUE EU FACO TENHO DOIS
FLHOS ...TEM COMO VCS ME ORIENTAR O
QUE DEVO FAZER ..... OBRIGADA.
Boa Tarde sou prestador de serviço na parte da
manutenção de veiculos automotivos leves na
cidade de campinas q gostaria de saber quem
cuida da frota de veiculos da empresa. Camila
Lucas 19 33655007

fiz a montagem da pasta na cohab a 1 mes e
meio ...quero saber se apartir do momento que eu
13/03/2013 claudineia dos anjos neves fiz a pasta eu ja fui aprovada ...ja consegui o meu
apartamento .,...estou muito anciosa para
saber ???

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde. Aqui na COHAB, trabalhamos apenas
com o Minha Casa, Minha Vida - faixa 1, cuja
renda familiar deve ser de até R$ 1.600,00. Para
famílias com uma renda superior a R$ 1.600,00
há o Programa Minha Casa, Minha Vida faixa 2.
Para detalhamento do funcionamento dessa faixa
de renda, sugiro que procure alguma agência da
Caixa Econômica Federal para receber as
informações corretas.

13/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde, sra. Rosane. Nós somos a COHAB
CAMPINAS e não CDHU. A COHAB CAMPINAS
só atende a cidade de CAMPINAS.

13/03/2013

Outros

Sr. favor entrar em contato com o seguinte email:
suprimentos@cohabcp.com.br aos cuidados do
Sr. Gilmar.

14/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

13/03/2013

José Francisco Melchiori

Solicito extrato para declaração de Imposto de
Renda 2013. Grato,

Outros

13/03/2013

Anônimo

gostaria de sabe porque esta demorando pra
chama as pessoas sorteadas do residencial
sirus?

Outros

Boa tarde. Verificamos em nosso banco de dados
e a sua pasta já foi encaminhada à Caixa
Econômica e está em processo de análise. Assim
que tivermos uma resposta entraremos em
contato através de telefone para lhe comunicar
sobre tal análise.
Sr. José Francisco, boa tarde. O bairro Jd
Planalto em Mogi Guaçu não pertence à COHAB
CAMPINAS.
Bom dia. Para podermos verificar a sua situação,
solicito que entre em contato atarvés do telefone
3119 9607 ou nos forneça seu nome completo e
CPF para podermos realizar a pesquisa em
nosso banco de dados sobre a sua situação no
Programa Minha Casa, Minha Vida.

14/03/2013

13/03/2013

14/03/2013

DATA

13/03/2013

13/03/2013

13/03/2013

13/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

LUZELENE OLIVEIRA DA
SILVA

Boa tarde, Já estou com a documentação
solicitada no site para ir me inscrever no sistema
de aquisição de casa própria da COHAB, porém
me falta o comprovante de renda, pois sou
autônoma, acha que poderia levar os últimos 3
extratos bancários em meu nome? Porém a
média de renda daria pouco menos de 1000
reais/mês, consigo com isso? Ganho um pouco
mais que isso, cerca de 1300,00 mas nem tudo
passa pelo banco...O que poderia levar?
Aguardo, Luzelene

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Bom dia. Nesse caso pode trazer os extratos
bancários, porém, mesmo sendo trabalhadora
informal, há a necessidade que se apresente a
carteira de trabalho. O atendimento é de segunda
à sexta-feira, das 8h às 15h.

14/03/2013

14/03/2013

TARCILEIDE MARQUES
MONTEIRO

BOA TARDE ! GOSTARIA DE FAZER A
INCRIÇÃO PARA A CASA , COMO PODEREI
REALIZAR ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

JANAINA CRISPIM
NOGUEIRA BARROS

Por favor, estive na cohab em 23 de janeiro deste
ano, e estou aguardando me ligarem, para
assinar o contrato para o apartamento do sirius.
Quero saber se ainda esta no prazo para ligar ?
ou se tem alguma data ?. Muito obrigado. Janaina

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Janaina, favor aguardar a comunicação da
Caixa Econômica Federal.

14/03/2013

Anônimo

OLA! VENHO POR MEIO DESTE INFORMAR
QUE AS CASAS DO VIDA NOVA QUE FORAM
RECENTEMENTE INAUGURADAS ESTAO
ABANDONADAS,ELAS ESTAO SENDO
ENVADIDAS POR MORADORES DE RUA,
ELES ESTAO APEDREJANDO AS CASAS, E
NAO SE TEM SEGURANÇA POR FALTA DE
MORADORES. FAVOR TOMAR UMA
PROVIDENCIA URGENTE!

Outros

Sr (a)., favor nos enviar o endereço completo dos
referidos imóveis, pois no Conjunto habitacional
Vida Nova temos casas da Cohab e da Caixa
Econômica, são várias situaçoes de imóveis. Nos
envie o endereço para podermos encaminhar ao
orgão responsável.

14/03/2013

DATA

14/03/2013

14/03/2013

14/03/2013

14/03/2013

14/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Elaine regina de freitas
ferreira

oi bom dia gostaria que esclarecesem uma
dúvidas fiz o cadastro no minha casa minha vida
ha 4 anos atrás,tenho que recadastra?pois mudei
de endereço na época morava com a minha mãe
hoje pago aluguel e também gostaria de saber se
já tem uma data certa para o próximo sorteio???

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Elaine, favor comparecer para atualizar seu
cadastro, de segunda a sexta-feira,no horário das
8:00 as 15:00 horas.Trazer todos os documentos.

14/03/2013

José Luiz Andreghete

Bom Dia! Diante do falecimento da esposa
(minha mãe) o procedimento é o mesmo ? Tenho
Minuta de Escritura
que ter o inventário dos dois ? Obrigado pela
atenção José Luiz

Sr. favor nos enviar se seu pai e sua mãe ja
faleceram? E tambem o endereço do imóvel.

14/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Luciana. Seus documentos já foram
encaminhados para a Caixa Econômica Federal e
estão em análise. Dessa forma, deverá aguardar
contato da COHAB/CP, que não há um prazo
definido para acontecer, tendo em vista que
depende do resultado final da análise. A
convocação é realizada de acordo com a
classificação no sorteio e montagem de pasta,
portanto o fato de residirem no mesmo bairro não
quer dizer que serão chamadas juntas.

15/03/2013

Outros

Prezada Sra Luzia Bom dia Cumpre-nos informar
que sua solicitação, deverá ser protocolada junto
à Prefeitura Minicipal de Campinas-Secretária
Municipal de Urbanismo, Av. Anchieta, n.º 200.
Por oportuno, no mesmo local, deverá ser
retirada a lista de documentos necessários.

15/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

14/03/2013

luciana dos santos

bom dia meu nome e luciana dos santos meu cpf
é 294.305.138-18 já até sei a quadra é quadra
D1. do sírus minha vinha esta na mesma situaçao
que eu que e area verde ja foi chamada e eu
ainda nao

Luzia Aparecida Galvão
Medeiros

Conforme solicitei em uma outra conversa sobre
como faço para obter meu habites do meu
apto.....Ele se localiza em Av. João Batista
Morato do Campo 481 no bairro São Bernardo. È
um condominio que chama-se Julio de Mesquita
Filho. Agradeço pela atenção.....

Anônimo

Gostaria de saber como faço para me inscrever
no programa de habitação? Moro no Jardim
Santo Antônio (Area verde) Campinas. Quais
documentos necessários?

DATA

14/03/2013

14/03/2013

14/03/2013

14/03/2013

15/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

regiane jovita santa fe

Gostaria de saber quando vai haver outro sorteio,
e se tenho que ir renovar meu cadastro. Pois tem
pessoas que vao morar em area de risco e ja tem
casa e ainda tira das pessoas que nao
tem...Aguardo uma resposta. Att; Regiane

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Regiane, ainda não temos data prevista para
o próximo sorteio. se houver mudança nos seus
dados cadastrais, compareça para atualizar, se
não houver não é necessário atualizar.

14/03/2013

Outros

Sra. Rafaela, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

15/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

15/03/2013

Outros

Sra. Adriana, o ultimo sorteio foi em 22/09/2012.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

15/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Adriana, esta análise é feita por parte da
Caixa Econômica Federal. Não se preocupe, pois
o volume de análises que são feitas são bem
volumosas. A sra. receberá a comunicação assim
que esta análise for completada.

15/03/2013

RAFAELA PARPINELLI
RIBEIRO

BOA TARDE! COMO FAÇO PARA PARTICIPAR
DO PROGRAMA DA COHAB E SE TEM UM
PERÍODO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO.
OBRIGADA.

Anônimo

boa noite como faço para me cadastrar no
programa minha casa minha vida e quais os
documentos serão nescessários?

adriana de souza

Bom dia gostaria de saber se ainda vai ter mais
sorteios este mês ou no outro .

luciana dos santos

bom dia eu gostaria de sabe porque esta em
analise os meus doc ainda tem como dize oque
esta acontecendo ou a caixa nao liberou a quadra
D1 moro na area verde e gostaria de sabe porque
toda vez eu ligo diz que esta em analise mais
demora tanto assim montei a pasta no dia
28/11/2012 ja sei ate a quadra deu certo ou so
esta esperando a caixa verifica a quadra pra pode
libera as pessoas vc pode me e explica isso por
favor porque ja estou preocupada

DATA

15/03/2013

15/03/2013

15/03/2013

15/03/2013

15/03/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Sr,Marcelo Tem muitas casas aqui no
vida nova que estao abandonadas, estamos
tendo muitos casos de moradores de rua
envadindo. situada em varias ruas,
R:22/R:23/R;24 e muitas outras que tem vandalos
depedrando, acabando com o sucego de que
mora aqui.peço que por favor venham vistoriar o
bairro para resolver esta questao, desde já
agradeço.

Boa tarde. Tenho cadastro com vocês há alguns
anos e, ainda, não tive a sorte de ser sorteada.
Porém, preciso saber se preciso atualizar meu
cadastro e se é possível utilizar meu Fundo de
Carolina Sebastiana Costa Garantia preso como entrada em um do imóveis
fornecidos pela COHAB. Teria essa
possibilidade? Se sim, o imóvel poderia ser
disponibilizado em quanto tempo? Desde já
agradeço. Atenciosamnete, Caroliba Costa
Boa tarde, estou precisando do extrato para fazer
José Francisco Melchiori
a declaração de imposto de renda na fonte
boa tarde venho escrever para saber se tenho a
possibilidade de ter casas com atraso pois eu
tenho interesse em comprar pois fiquei sabendo
fernanda cristinas gomes
por terceiro que tem casa no 31 de marco ,
heleno
angelo giubbina , e outras casas que pertence a
vcs entao gostaria de saber se tiver eu vou ate ai
para nois conversar obrigado desde ja
Gostaria que mandassem a cópia do contrato
para o ymail de minha irmã que é
Alan Ribeiro
isauraribeiropelegrina@yahoo.compois
gostariamos de ficar por dentro. sem mais
agradeço.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Prezado Sr. A COHAB/CP, conta com formulário
próprio para denúncia de imóveis abandonados,
retirado no balcão de informações desta Cia. Tais
formulários, deverão ser preenchidos com o
máximo de informações possíveis sobre o imóvel,
visto que, no bairro em questão existe diversos
tipos de contratos, inclusive já quitados. Por
tanto, pedimos a gentileza de informar, caso
queira preencher nosso formulário ou continuar a
denúncia pela WEB, o nome e nº da rua, o n.º da
casa e, se possível a quadra para que possamos
tomar as devidas providências. Colocamo-nos a
disposição para quaisquer dúvidas.

19/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Carolina, caso haja mudança em seus dados
cadastrais venha atualizar. se não houver, não é
necessário.

15/03/2013

Outros

Sr. José o referido bairro Jd. planalto não
pertence a Cohab Campinas.

15/03/2013

Outros

Sra. Fernanda, os imóveis que são retomados
judicialmente pela Cohab Campinas,
posteriormente são chamadas famílias que estão
no cadastro.

15/03/2013

Cópia de contrato

Sr. Alan compareça para retirar seu contrato, se
ainda não foi retirado.

15/03/2013

DATA

NOME

15/03/2013 alice dos santos gonçalves

15/03/2013

16/03/2013

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

fui sorteada dia 22 de setembro levei os
documentos dia 3 de dezembro de 2012 ainda
hoje não tive respostas por favor me der uma
resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Alice, aguarde comunicação da Caixa
Econômica Federal pois agora dependa da
análise da Caixa. Qualquer outra informação ligue
para a Cohab: 3119-9570.

18/03/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

18/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Jessica, deverá aguardar para ver se a
senhora será chamada estando no cadastro
reserva. Em relação a adquirir um apartamento
no residencila Bassoli, o que temos a informar
que é ilegal esta aquisição, a Caixa Econômica
não autoriza.

18/03/2013

Anônimo

documetos necessarios para realizar o cadastro

jessica pedroso amaral

oi bom dia eu gostaria de uma resposta eu fiquei
na reserva do sorteio do ano passado do sorteio
que teve em setembro de 2012 gostaria de saber
se vai ter outro sorteio para as pessoas que
ficaram na reserva pq eu to pagando aluguel nao
tenho mais condiçoes de pagar aluguel tenho
uma filha nao posso trabalhar pq ela so fica
doente nao aguento mais so meu marido que
trabalha agente passa muita dificuldade tem
pessoas que nem precisa dos apartamento e
consegui tem uma mulher ela me alfereceu o
apartamento dela la no basoli pq ela nao quer o
apartamento a mae dela tambem vai vender o
dela pq eles tem fazenda ja e elas vao morar la
na fazenda elas quer 20 mil em cada eu so nao
compro pq eu nao tenho condiçoes pq se nao eu
comprava vcs so dao apartamentos pra quem
nao precisa pelo amor de deusa me ajudam eu
nao tenho oq mais fazer eu to quase sendo
despoesada pq eu nao tenho mesmo condiçoes
de pagar 600 reasi de aluguel fora agua e luz
comida se tiver como vcs verem pra mim e eu
vou consegui ou nao fico grata desdeja deus vai
dar pra vcs todos em dobro

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia,gostaria muito que me enviassem uma
explicação de como faço pra saber o restante de
minhas parcelas pois já estou quase terminando e
não sei quantas faltam para terminar e seus
16/03/2013 lazara leite dos santos silva
boletos são muito simples não tem nada
explicando quanto já paguei e nem quantas
faltam para acabar e não encontrei no site uma
maneira de saber. desde já agradeço Lazara
eu gostaria de saber quando que vai ter outro
sorteio da cohab,faz 10 anos que eu estou
16/03/2013
Anônimo
esperando e não consigo eu moro de aluguel a
dona pediu a casa e eu não tenho pra onde ir
com os meus filhos

16/03/2013

Anônimo

quero saber como faco para conseguir participar
desse progeto

Gostaria de saber se ha possibilidades de
adquiirir um imovel que esteja em divida
17/03/2013 Fabiano Luis Gomes Heleno comprometendo a quitação da mesma e pagar as
parcelas restantes imovel situado em minha
cidade aguardo respostas desde ja agradeço

17/03/2013

Gislaine paschoal

Eu gostaria de fazer inscrição na Cohab meu
sonho é ter minha casa . Como faço para me
inscrever ???

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Lázara, seu contrato é de 300 parcelas,
agora em março/2013 a sra. pagara a parcela de
No. 292, e terminará em novembro/2013.

18/03/2013

Outros

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Continue consultando o site da Cohab
Campinas, pois quando sair será divulgado.

18/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

18/03/2013

Outros

Sr. Fabiano, os imóveis que estão inadimplentes
serão acionados via judicial. Não podemos
apenas repassar.

18/03/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

18/03/2013

DATA

18/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

18/03/2013

RESPOSTA

Prezado Senhor Informamos que esta Cohab/CP
não elabora minuta de escritura para a
Associação de Moradores da Vila Vitória,
bom dia !!! venho por esse solicitar a minuta de
marcio de assunção
Minuta de Escritura
acreditamos que ainda não é possível.
escritura do meu imovel.
Solicitamos procurar a Associação para obter
maiores esclarecimentos.
Obrigada Pela Resposta. Quais os documentos
Sra. Carolina. Em relação à documentação
Carolina Sebastiana Costa
Outros
necessários para a atualização, por gentileza.
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
Atenciosamente, Carolina Sebastiana Costa.
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.
Sra. Raquel, não é a Cohab que financia materais
GOSTARIA DE SABER INFORMAÇÕES SOBRE
de construãço, é o Fundap, orgão da secretaria
RAQUEL APARECIDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Municipal de Habitação. Ligue para 3119-9615 e
Outros
MENDES
ATRAVÉS DA CONHAB, MEU TERRENO JA
informe-se, ou compareça pessoalmente a Rua
ESTA QUITADO.
São Carlos, 677 - Vila industrial (ao lado da
Cohab).
Ainda não temos data prevista para o próximo
GISELE RODRIGUES DA VAI TER OUTRO SORTEIO E EU ESTOU NELE Programa Minha
sorteio. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
SILVA
E QUANDO TERÁ OUTRO SORTEIO
Casa Minha Vida
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

GOSTARIA DE FAZER O CADRASTRO MINHA
CASA MINHA VIDA POIS SOU MORADORA DE
CAMPINAS DESDE QUE NASCI POR ESSE
18/03/2013 JULIANA JACINTO LUCAS MOTIVO GOSTARIA DE SER CONTEMPLADA
COM MINHA CASA MINHA VIDA É O MEU
SONHO DE TER ONDE MORAR SEM PAGAR
ALUGUEL . MUITO OBRIGADO

18/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

19/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

18/03/2013

elaine

Documentacão para cadastro de moradia É
aceitável como comprovante de residência fatura de cartão de crédito ou lojas comerciais?
grata pela atenção Elaine

Outros

Não é possível. É necessário que seja conta de
luz ou telefone.

18/03/2013

Anônimo

Tenho um contrato com a cohab no loteamento
um cantinho do ceu,mas devido a demora da
liberação do lote, gostaria de saber como faço
para cancelar o contrato e quem sabe conseguir
outro loteamento ou financiamento de casa,
terreno ou apto? e-mail luk8473@gmail.com grato

Outros

Favor entrar em contato com a Associação de
Moradores Cantinho do Céu para solicitar a
autorização.

18/03/2013

DATA

18/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CLAUDIA APARECIDA
MARINS

Boa tarde,moro em um local onde residem outras
familias, minha casa fica em uma fiela e quando
chove a casa fica toda molhada, tem uma caixa
onde passa a agua da chuva, muita agua,estou
vivendo muito apreensiva e gostaria de ter a
chance de ficar no projeto minha casa minha
vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida, de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

18/03/2013

GISELE RODRIGUES DA
SILVA

mais eu vi no site da cohab que terá um sorteio
agora em março e outro em abril ,e a favela do
dic 1 na parte de cima, atraz igreja aqui é um
lugar sem rua nao passa carteiro somos
esquecido e eu tenho criança pequena e o lugar
foi esquecido os mato tomou conta tem lixo e
agua parada queremos um lugar melhor vcs
poderia vim ver a nossa situaçao obrigada e
aguardo suas resposta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data de sorteio. Estes sorteios
que estão ocorrendo são para quem já montou
pasta para a Caixa Econômica Federal.

18/03/2013

18/03/2013

18/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Boa tarde, moro em área de risco, e gostaria de
saber como funciona para fazer inscrição ?

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

marcia de souza martins

Olá o nome do meu esposo saiu na lista de
convocação para o sorteio que teve em
setembro,mas ele não foi sorteado e nem ficou na
lista de espera.Obs ele fez a inscrição a mais de
10 anos,fui fazer a atualização do cadastro dele
antes do sorteio pois quando ele fez ele tinha
como dependente a avó dele agora falecida.Hoje
temos uma filha de 3 anos.Então gostaria de
saber se ele continua na lista de espera e
recentemente mudamos de endereço.Grata.

Outros

Compareça para atualizar o cadastro.

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça sempre para atualizar seu cadastro
para poder participar do próximo sorteio. Ainda
não temos data prevista.

18/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Rafael, aguarde comunicação da Caixa
Econômica Federal.

18/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Sebastião, envie sua solicitação.

19/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Alice, favor aguradar comunicação da Caixa
Econômica Federal.

19/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Josimar favor pedir para a D. Jandira
aguardar comunicação da Caixa Econômica
Federal.

19/03/2013

ANGELO LUIZ ZOYA

tem um contrato numero 120.457, entro
encontato para esclarecer duvidas para entrar em
negociação do meu imovel

Outros

Sr. Angelo, envie sua solicitação sobre o que o sr.
deseja saber do seu imóvel. Ainda consta débito,
se preferir ligue para a Coordenadoria de
Cobrança nos fones: 3119-9577 / 3119-9580.

19/03/2013

Jocilene N. Alves

Estou tentando comprar uma casa no terreno da
prefeitura existe algum financiamento para este
caso ?

Outros

Sra. Jocilene, a Cohab não financia imóveis.

19/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO
Tenho cadastro a quase 20 anos gostaria de
saber se tem um previsao de quando vou ser
chamada. E se tenho q renovar meu cadastro
esse ano.
Boa tarde! Gostaria de saber informações sobre
minha inscrição dos apartamentos que foi
sorteado para possuir o imóvel, já apresentei
minhas documentação no dia 29-11-12,e estou
aguardando uma resposta referente se foi
aprovado ou não. Obrigado. Rafael.

18/03/2013

Anônimo

18/03/2013

Rafael Dos Santos Ramilo

18/03/2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sebastiao ventura da silva XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18/03/2013 alice dos santos gonçalves

18/03/2013

18/03/2013

19/03/2013

JOSMAR GUALBERTO
SILVA

eu fui sorteada dia 22\desetembro de 2012
mandei todos os documentos dia 3 de dezembro
ate agora nao obtive resposta por favor gostaria
de obter resposta obrigada
BOM DIA OSTARIA DE SABER QUANDO VAI
SER CHAMADO PESSOAL QUE FOI
SORTEADO NA CASA MINHA VIDA NO MES
DE SETEMBRO DE 2012 POIS JA FEZ A
PASTA IR NAO FOI CHAMADO AINDA NOME
DA PESSOA É JANDIRA GUALBERTO DA
SILVA. OBRIGADO.

DATA

19/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

luciana dos santos

bom dia :gostaria de sabe como esta os doc se
esta em analise doc 294.305.138-18 e luciana
dos santos e a quadra D1 do sirus gostaria de
sabe como esta

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Luciana a análise é feita por parte da Caixa
Econômica Federal, então a sra. deverá aguardar
a comunicação por parte da Caixa.

19/03/2013

19/03/2013

Yasmin de Oliveira

Bom dia! Gostaria de saber como funciona a
inscrição? tem datas certas? quais
documentação?

Outros

19/03/2013

joseane alves de oliveira

Bom dia! Gostaria de saber qual documentos
necessarios para a inscrição da MCMV!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Angelo Luiz Zoya

Referente a esta divida do contrato 120.457 eu
queria que voces entrem em contato, para que eu
possa expor a minha dificuldade e que possamos
nos ajudar. mas não sei como comesar a tratar
esta situação, voces podem me orientar, não sei
se voces tem assistente social ou outra
autoridade que trata este a sunto. antes estava
casado e minha mulher tinha sumido assim hoje
consigui meu divorcio e por isso estou entrando
em contato. Aguardo contato obrigado...

jose batista nascimento

De acordo c meu pedido de informaçao,o qual
gostaria de saber se fui sorteado ou nao,me foi
pedido meu numero de cpf(83732950891).
Aguardo resposta. Jose Batista Nascimento

19/03/2013

19/03/2013

Sra. Yasmim, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra. Josiane, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

19/03/2013

19/03/2013

Outros

Sr. Angelo, compareça até a Cohab e será
encaminhado para conversar na Coordenadoria
de Cobrança.

19/03/2013

Outros

Sr. José. O sr não foi sorteado. Aguarde o
próximo sorteio.

19/03/2013

DATA

19/03/2013

19/03/2013

19/03/2013

20/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

jose batista nascimento

Qdo fomos cadastrados,nos foi informado q toda
a rua o qual moramos seria removida,e todos ao
mesmo tempo,nao nos foi dito q participariamos
de sorteio,e algumas familias já estao sendo
removidas.Por isso minha preocupaçao.Vc pode
me informar qdo sera o próximo sorteio???E
quais as possibilidades de eu ser sorteado???
Obrigada.Sem mais José Batista Nascimento

Isael Borges da Silva

Boa tarde! Sou Isael Borges Moro em Campinas
e gostaria de mim inscrever no progeto do
governo minha casa minha vida, moro de aluguel
pago 350,00 reis por mes sou assalariado e
ganho 976,00 reais por mes quais os requisitos
que é preciso.

Juliana Azevedo Jacques

RAFAELLA TOLEDO

Gostaria de saber maiores informações do
programa minha casa minha vida, e como se
inscrever? Obrigada!

OLÁ GOSTARIA DE SABER COMO ME
CADASTRAR NO PROGRAMA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sr. José. Ainda não temos data para o próximo
sorteio. Entre em contato com a Secretaria
Municipal de Habitação para saber como estão as
remoções do seu bairro, nos fones: 3119-9613 /
3119-9629.

19/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Isael, compareça até a Cohab Campinas, para
atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

19/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Juliana, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

20/03/2013

Outros

Sra. Rafaella, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

20/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra Viviane, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

20/03/2013

Gostaria de saber como é o processo de
20/03/2013 Rosimeire Carmo de Sousa inscrição. Como visualizo meu nome na lista ndos
inscritos.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Rosimeire, compareça até a Cohab
Campinas, para fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

20/03/2013

20/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor enviar sua solicitação.

20/03/2013

Outros

Sra. Elizabeth, os imóveis que são retomados
pela Justiça, por falta de pagamento, são
colocados novamente para pessoas que estão no
cadastro da Cohab.

21/03/2013

Outros

Ainda não temos data definida para o próximo
sorteio.

21/03/2013

Outros

Sra. Adriana, a Cohab é municipal e o CDHU é
estadual.

21/03/2013

DATA

NOME

20/03/2013 Viviane Meireles dos Santos

Anônimo

21/03/2013

elizabeth freitas

21/03/2013

Anônimo

21/03/2013

Adriana

SOLICITAÇÃO

Vou casar esse ano e gostaria de saber se eu e
meu noivo podemos conseguir uma casa pelo
programa minha casa minha vida.

Boa tarde
bom dia, eu soube que a Cohab esta pegando de
volta os imoveis, que as pessoas adquirirão, por
sorteio, e não estão usando, queria saber se
estas casas vão ser vendidas a quem realmente
presiga, como eu, se essa fonte for verdadeira,
quero comprar em comprar,pois luto com muita
dificuldade e pago aluguel e tenho um grande
sonho de ter minha casa propiá, muito obrigado
aguardo a resposta de voces
Qdo vai ter um novo sorteio pra aquelas pessoas
q stao inscritas a mais de doze an Anos na cohab
e ate agora nd, pq tem muitas pessoas q stao
invadindo terreno so pra poder ganhar um lugar
pra morar enqto isso a gt q ate sta a tanto tempo
fca sperando ate qdo.
Gostaria de saber se a cohab tem parceria com
moradias da cdhu?

DATA

NOME

21/03/2013

Pedro Arliet Ritter

21/03/2013

luciana dos santos

21/03/2013

luciana santos

21/03/2013

Ana Paula da Costa

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Moro na casa citada acima que consta como
compromissário Pedro Ritter e como contribuinte
Cohab. Tenho o comprovante de quitação da
Informamos que esta Cohab/CP não possui
casa e por causa do falecimento do meu pai que
Conjunto Habitacional em Piracicaba.
é o titular, estou fazendo o inventário da casa.
Provavelmente o agente financeiro que seu pai
Assim que o inventário ficar pronto, preciso fazer
adquireiu o imóvel é a Cohab Bandeirante, que
a escritura da casa. Solicito que me informem
Minuta de Escritura
também é em Campinas. Assim abaixo
quais documentos vou precisar, qual o valor,
informamos o endereço, para que possam
quanto tempo leva e se eu preciso entregar esses
esclarecer suas dúvidas. www.cohabbd.com.br.
documentos direto na Cohab ou se posso enviar
Fone: 19 - 3731-7600
via Sedex ou escaneado via e-mail? Por favor,
solicito informações. Desde já agradeço. Pedro
Arliet Ritter.
bom dia? gostaria de sabe como esta a quadra
D1 do sirius porque ja vai faze 4 meses e ate
agora ninguem diz como esta porque a cristiane
sra. Luciana, aguarde comunicação das
disse que entre essa semana e a outra so quero
Programa Minha
Assistentes Sociais que estão cuidando das
sabe como esta porque eu estou preocupada so Casa Minha Vida
aprovações.
queria sabe se falta a caixa libera a quadra pra
começa a chama as pessoas por favor me de um
retono obrigado
bom dia ? gostaria de sabe como esta a quadra
D1 do sirius porque ja vai faze 4 meses e nao
tenho nenhuma respostaja tinha um retorno a
Programa Minha Sra. Luciana, aguarde comunicação da assistente
moça disse que entre essa semana e a outra a
Casa Minha Vida
social que cuida da aprovação.
caixa que nao liberou ainda ja estou preocupada.
pode me da uma resposta por favor porque toda
vez diz que esta em analise
Boa tarde! Gostaria de saber como faço para
efetuar meu cadastro no programa minha casa
minha vida. Gostaria de saber também o que
conta na hora da seleção. Idade, filhos, estado
civil... Fico no aguardo Muito obrigada Ana Paula

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Ana Paula, compareça até a Cohab para
fazer seu cadastro, de segunda á sexta-feira, das
8:00 as 15:00 horas. Documentos necessários,
veja no site da Cohab, na guia ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

DATA
RESPOSTA

21/03/2013

21/03/2013

21/03/2013

21/03/2013

DATA

NOME

21/03/2013

Anônimo

21/03/2013

Luciana Dos Santos

21/03/2013

Alice Amorim Salvador

21/03/2013

21/03/2013

21/03/2013

alice amorim salvador

Manoel Maciel Miano

Jeane

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

A Caixa Econômica Federal não autoriza a
transferência. Consulte a Caixa.

21/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Luciana, ligue para 3119-9570 e explique
seu caso para a Assistente Social.

21/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Alice envie sua solicitação.

21/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

21/03/2013

Boa tarde Gostaria de saber como faço para
passar a escritura deste imovel em meu nome,
sou neto de dona Benedita.Este imovel se
Boa tarde. Deverá providenciar o inventário dos
encontra quitado perante a Cohab. O marido e 2
outros herdeiros filhos falecidos. Após, solicitar
filhos de Benedita morreram antes de 1995
uma nova minuta na Cohab/cp em nome dos
quando foi feito um formal de partilha passando o Minuta de Escritura
herdeiros filhos e netos. No Cartorio de Notas irá
direito do imovel para outros 3 filhos que estavam
lavrar a escritura e providenciar a Cessão do
vivos na época.Como não foi levado adiante,
imóvel para o seu nome.
outros 2 filhos morreram deixando herdeiros.Sou
filho da unica filha viva de Benedita .O que
preciso fazer para resolver tudo isso.

21/03/2013

boa tarde preciso da relação de documentos para
levar segunda-feira, pois fui convocada para
inscrição, obrigada.

21/03/2013

SOLICITAÇÃO
minha irma foi sorteada no progra minha casa
minha vida e ganhou um apartamento ja esta
morando a mais ou menos 1 ano nele,porem ela
agora esta pensando em comprar uma casa,pois
ela agora tem condições de comprar e gostaria
de passar o seu apartamento para o meu nome e
assim eu assumirei as parcelas do apartamento
tem como ela fazer isto?
Boa tarde! Eu gostaria de saber porque tem que
aguardar a comunicação da sistene social? A
sistente social que cuida da aprovação? Então ja
foi leberado agora so falta a cohab liberar
tambem? Falta agora a sistente social ligar?
Obrigada!!
ESPERO QUE DEUS ME ILUMINE. AMÉM.

estou pagando aluguel

Outros

Sra. Jeabe, Em relação à documentação,
consulte neste site a opção ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

DATA

21/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Estou comprando um imovel localizado no bairro
BARRA MANSA em Morungaba e gostaria de
saber sobre a situação do mesmo dentro da
COHAB.O imovel situa-se na rua Rubens
Sérgio Guedes Gonçalves
Tobias,189. Como faço para fazer a transferencia
do contrato? Quais as condições para conseguir
a escritura? Grato.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sr. Sérgio, não podemos passar informações de
imóveis a terceiros. Apenas para o adquirente ou
seu procurardor legal.

21/03/2013

Prezada Senhora. Esclarecemos que para fins de
cobertura securitária, em caso de morte ou
invalidez permanente, somente o Sr. Helio
Aparecido de Godoi é segurado. Como pode ser
minha mae faleceu gostarimos de saber se quita
21/03/2013 juscilene aparecida de godoi
Outros
comprovado no Instrumento Particular de
a casa
Promessa de Compra e Venda Item XI - Cláusula
Décima Quarta. Assim, com a morte de sua mãe
não há cobertura. Estamos à disposição para
outros esclarecimentos.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
QUERO QUITAR O MEU IMOVEL E PRECISO
habitacional e/ou a seu representante legal,
ROQUE APARECIDO DOS
SABER QUAIS OS DOCTOS E VALOR A
21/03/2013
Termo de Quitação através de Procuração específica para esse fim.
SANTOS
PAGAR PARA FAZER A QUITAÇÃO.
O adquirente deverá comparecer à sede da
OBRIGADA AGUARDO CONTATO
Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
do valor do saldo devedor, não ensejando o
pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 8,00.

22/03/2013

22/03/2013

DATA

21/03/2013

NOME

catiane de matos oliveira

SOLICITAÇÃO

Boa noite! moro em uma área de risco e gostaria
de saber como poderia fazer um cadastro para
uma moradia. quais os procedimento para
aquisição da minha moradia. grata, Catiane.

Boa Tarde,quero saber como faço e onde deve ir
22/03/2013 Simone de Oliveira Ribeiro
para fazer parte deste programa,tenho muito
interesse.

22/03/2013

Anderson Valdeci Martins

tenho cadastro desde 2001 e nunca fui chamado
e tem pessoas com cadastro recente e foram
injusto ou não? preciso muito de um lar tenho
condiçoes de pagar agardo uma resposta por
favor. Obrigado

Boa Tarde! Venho através deste contato tentar de
alguma forma tirar algumas dúvidas.Moro em
Sumaré no mesmo endereço à mais de quinze
anos,em uma casa cedida por minha sogra,fiz um
cadastro na Cohab em 2009,meu nome foi
sorteado como sendo em lista de espera,então a
Valdeneia Pereira de Souza
dúvida seria:esta chamada esta prevista para
23/03/2013
de Jesus
quando,eu tenho possibilidades de adquirir um
imóvel da cohab com restriçõe? o acordo junto as
empresas já foram feitos porém não efetuei o
pagamento de todos. Se eu estiver matriculada
em uma Universidade tenho mesmo assim a
possibilidade de adquirir um imóvel? Agradeço
desde já a atenção!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Catiane, os dois principais requisitos é morar
em Campinas a mais de dois anos e ter renda
´menor de 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

22/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Simone, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

22/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Anderson, como se trata de um sorteio, pois
são muitas famílias como a sua, pode ter famílias
que foram cadastradas recentemente e foram
sorteadas e outras a mais tempo, que ainda não
foram. Mantenha seu cadastro atualizado.

22/03/2013

Outros

Sra. Valdemeia. Um dos critérios do Programa
Minha Casa Minha Vida é residir e trabalhar em
Campinas a mais de dois anos. Não sabemos
quantas famílias serão chamadas do cadastro
reserva, pois primeiramente serão convocadas as
famílias sorteadas do cadastro titular.

25/03/2013

DATA

23/03/2013

24/03/2013

24/03/2013

24/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Sou aluna do primeiro ano
curso;serviço social,ví que as vagas de estágios
são para alunos do 3 semestre,então mesmo já
valdeneia pereira de souza
estando no término do segundo semestre do
de jesus
curso poderia então enviar meu
currículum,acredito que seria uma boa
esperiência para quem está iniciando o
curso,como eu. Desde já agradeço!
gostaria de saber quando vo ser chamada para
carmen celia ferreira de
levar os papeis .que fui sorteada dia 22/09/2012
vasconcelos
deficiencia e onde que eu consegui pegar o bairro
obrigada
Gostaria de saber como faço para saber se o
nome de minha avó esta na listagem de nomes
Anônimo
reserva no programa minha casa minha vida.
Nome: Luiza Masson de Macedo.
Solicito informações sobre possibilidades de
encaixe em possíveis desistências,como a
prefeitura transfere estes imóveis para outras
famílias interessadas? ou segue-se as listas de
chamadas?Qual previsão para outro sorteio?
Tenho conhecidos que não se enquadram e
Adriana Maria Gomes
receberão apartamento( não possuem
filhos,solteiros,moram com os pais e possuem
casa própria, achei muito estranho!!!).Em de
imóveis irregulares a prefeitura passa estes
imóveis para frente? É possível negociá-los?
Agradeço, Adriana Maria Gomes

24/03/2013

Regina Eduardo

Gostaria de fazer meu cadastro no programa
como faço? Atenciosamente, Regina Eduardo

25/03/2013

Anônimo

Ola bom dia, gostaria de saber qual o
procedimento para quitação e valor. Obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Valdeneia, favor enviar o currículo para o
seguinte email: lairce@cohabcp.com.br - aos
cuidados da sra. Lairce do Recuros Humanos.

25/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Carmem, a sra foi sorteada no cadastro
titular no. 59. Compareça até a Cohab Campinas,
de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 15:00
horas para verificar o que houve.
Este nome não consta no cadastro de inscritos no
Programa Minha Casa Minha Vida. Favor nos
enviar o número do CPF, caso haja dúvida em
relação ao nome.

Sra. Adriana, a lista de sorteados é seguida em
sua ordem. Caso haja desistência e todos os
sorteados titulares forem chamados, serão
convocados os sorteados como cadastro reserva.

Sra. Regina, compareça até a Cohab Campinas
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida, de segunda à sextaPrograma Minha
feira, no horário de 8:00 as 15:00 horas.(dê
Casa Minha Vida preferência ao período da manhã). Em relação à
documentação, consulte neste site a opção
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Favor nos enviar o nome do adquirente, numero
Termo de Quitação
do CPF,endereço e número do contrato para
encaminharmos sua solicitação.

25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Adriana Regina Nery
Rodrigues

Gopstaria de obter a informação de como me
cadastar no programa habitacional da COHAB.
Efetuei o prenchimento da ficha cadasral como
envia-la? Sou portadora de necessidades
especiais.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Adriana, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

25/03/2013

moises araujo silvestre

fui chamada pra montar pasta mas cad unico
estava sem sistema quero saber quando posso
comparecer. obrigado

Outros

Sr. Moises, hoje por exemplo o sistema está no
ar. Antes de vir ligue e verifique: 3119-9574 /
3119-9575.

25/03/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, para atualizar
ou fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2

25/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Sirlei, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

25/03/2013

CADMUT

Sra. Tais, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

25/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

Anônimo

quais os documentos para a ficha cadastral
depois da ficha de interrese

sirlei aparecida segantini
bernardelli

quero saber como conseguir uma casa com ajuda
da cohab. por favor responder por email ou
telefone, pois onde moro não recebo
correspondencias. tenho uma faixa de salario de
R$ 1000,00.

TAIS RENATA SILVA DE
MARTUS

OLA BOA TARDE! NÃO SEI SE COLOQUEI A
OPÇÃO CERTA, SÓ QUE EU GOSTARIA DE
SABER COMO E O QUE PRECISA PARA
FAZER CADASTRAMENTO NA COHAB,
TENDO CRIANÇAS ESPECIAS EM CASA(COM
DEFICIENCIA FISICA E MOTORA), O QUE É
PRECISO PARA DAR ENTRADA NA
SOLICITAÇÃO DE UMA MORADIA? DESDE JA
AGRADEÇO E AGUARDO RESPOSTA.
OBRIGADO!

DATA

25/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

PATRICIA ALMEIDA
RIBEIRO

Boa tarde gostaria de mais informaçoes referente
a incrição em programas de sorteio de casa ou
apartamento.informações referente a renda por
pessoa ,se existe algum tipo de preferencial pois
tenho um filho de um ano.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Patricia, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

25/03/2013

25/03/2013

Anônimo

bom dia gostaria de saber quais são os
requesitos para fazer a inscrição para compra de
um terreno pela cahab ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

25/03/2013

Anônimo

Boa tarde, Gostaria de saber se o jardim novo
planalto vai ser desapropriado

Outros

25/03/2013

Anônimo

quando vai ser o proximo sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Nara Regina Teixeira

Gostaria de saber se havera novas inscrições
para o programa, estou cadastrada á mais de 11
anos porque é a idade de minha filha, e meus
amigos que fizeram pela primeira vez e com
imoveis conseguiram...porque

Programa Minha
Casa Minha Vida

claudia regina de souza
simoes

sou cadastrada na cohab desde 2001 em
campinas estou sem moradia perdi meu marido
quando fiz o cadastro e hj sou viuva peço pelo
amor de deus que a cohab me conceda um
apartamento no residencial flor dos lirios no
cosmo atras da pireli moro de aluguel e ganho
500.00 reais sou pensionista posso pagar por
favor a anos estou esperando um imovel da
cohab desde ja aguardo um resposta urgente
obrigada(o)

25/03/2013

25/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, para azer
seu cadastro no Programa Minha Casa Minha
Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.
Favor informar seu nome e endereço para
podermos direcionar sua solicitação.
Ainda não temos data definida para o próximo
sorteio.
Sra. Nara Regina, quem tem imóvel no nome não
consegue adquirir outro por este Programa Minha
Casa Minha Vida, pois a Caixa Econômica
Federal faz uma busca no Brasil inteiro.
Mantenha seu cadastro atualizado. Como se trata
de sorteio, pode conseguir quem tem cadastro a
1 mês ou 11 anos.
Sra. Claudia compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar seu cadastro no Programa Minha
Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

25/03/2013

25/03/2013
25/03/2013

25/03/2013

25/03/2013

DATA

25/03/2013

25/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Paula Maximiano Rogério

Como eu faço para me inscrever na COHAB,
para adquirir um imóvel????

Andreza da Silva Correa

Olá, boa tarde... me cadastrei mas não recebi
carta nenhuma informando que teria sorteio, e no
site informou que teve um sorteio em Março do
Sirius???, podem confirmar por gentileza se está
ok o cadastro, pois não recebi carta informando
sobre o sorteio, e gostaria muito de participar e
ser comtemplada. Fiquei preocupada, espero que
esteja tudo certo o cadastro, pois meus dados
continuam o mesmo. E quando terá outro
sorteio ??? Muito obrigada pela atenção,
Atenciosamente, Andreza

25/03/2013

NAILTON PEREIRA DE
SOUZA

VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR
INCLUSÃO PARA FUTURA CONTEMPLAÇÃO
DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, JUNTAMENTE COM A FUNDAP.
NESTES TERMOS, PEÇO DEFERIMENTO

25/03/2013

Anônimo

onde encontro a lista de relação de documentos
aqui no sate

eu enviei um comunicado falando q eu fui
sorteada dia 22 de setembro enviei os
documentos dia 3 de dezembro ate a data de
resposta sobre documentos
25/03/2013
hoje não obtive resposta os sr me informarão q a
enviados
caixa vai me dar uma resposta mas o sorteio não
foi com vcs pq e a caixa q vai me dar uma
reposta aguardo resposta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Paula, compareça até a Cohab Campinas,
para fazer seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida de 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 FREQUENTES, ÍTEM 4.2.

25/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Andreza, o sorteio realizado em março, foi
para definir o apartamento das famílias que foram
sorteadas em setembro/2012. Compareça até a
Cohab Campinas para atualizar seu cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida, de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

26/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Nailton, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Em relação à documentação, consulte neste site
a opção ATENDIMENTO, PERGUNTAS
FREQUENTES, ÍTEM 4.2.
Sra. Alice, toda a documentação é enviada para a
Caixa Econômica Federal, que analisará a
documentação, pois depois que estiverem nos
apartamentos, vocês pagarão para a Caixa, pois
é com recursos do Governo Federal que a Caixa
constroi as moradias.

26/03/2013

26/03/2013

26/03/2013

DATA

25/03/2013

26/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Michael Gustavo Paulino
Santos

Oque precisa levar na cohab ?

Outros

Isaura Raymundo

Sou penssionista do inss e moro em uma casa
alugada e gostaria muito de ter meu apartamento
ou casa propia e se posso fazre a inscriçao pelo
amor de deus me favoreça com esse presente de
Deus ,porque em vez de pagar um aluguelpagaria
o meu propio imovel . uso varois remedios e
tenho problemas de saude por favor aguardo
resposta Muito Obrigado

Outros

como faço o cadastro? tem que ir direto na cohab
26/03/2013 tatiana fernanda de andrade
ou tem algum link onde eu possa fazer via
internet?

26/03/2013

26/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Moisés Araujo Silvestre
Magali Soares Silvestre

quero saber se voltou o sistema cad unico

Bom dia! Recebi uma ligação no qual disseram
para levar os documentos para fazer o cadastro.
Maria Aparecida Nogueira
Gostaria de estar agendando um dia para estar
Antonio de Lima
levando os mesmos. Estou tentando ligar, mas só
da ocupado. Obrigada!

RESPOSTA
Sr. Michael, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.
Sra. Isaura, compareça até a Cohab Campinas,
para atualizar ou fazer seu cadastro no Programa
Minha Casa Minha Vida de 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 FREQUENTES,
ÍTEM 4.2.

DATA
RESPOSTA

26/03/2013

26/03/2013

Outros

Sra. Tatiana, favor comparecer na Cohab
Campinas, de segunda a esxta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer o cadastro. Em relação a
documentação, verificar no site: ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

26/03/2013

CADMUT

Sr. Moisés, este sistema não é da Cohab
Campinas. Hoje ele está no ar. Antes de vir, ligue
e informe-se, F: 3119-9575 / 3119-9576.

26/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Maria Aparecida, para qualquer dúvida ligue
para: 3119-95-75 / 3119-9576. Veja no site a
documentação: ATENDIMENTO, PERGUNTAS
FREQUENTES, ÍTEM 4.2

26/03/2013

DATA

26/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom Dia! Fui sorteado para o programa minha
casa minha vida e até agora não recebi nenhuma
correspondência para comparecer na Cohab para
a montagem da pasta, mas procurando alguma
informação no site, encontrei meu nome na lista
Jose Carlos da Silva Filho
de quarta convocação e nela consta que eu
deveria ter comparecido no dia 14/02 as 10:30 h.
Gostaria de saber se posso agendar para um
outro dia ou se há algum outro procedimento, já
que passou o dia da entrega. Desde já agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. José Carlos, compareça até a Cohab
Campinas para agendar uma nova data ou ligue f:
3119-9568 / 3119-9570.

26/03/2013

DATA

26/03/2013

26/03/2013

NOME

Lourrann Marcoss dos
Santos Oliveira

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olá, meu nome é Lourrann Marcoss dos Santos
Oliveira (RG: 56289980-7 CPF: 031747171-67),
filho de Arinalda Ivânara Pereira dos Santos (RG:
55046036-6 CPF: 329100613-53) que foi intimada
à sair da atual residencia em Campinas do
seguinte endereço: rua Ottilio Guernelli nº 91
Jardim Lisa CEP 13058-380. e fora contemplada
com um apartamento no endereço: rua Vincentina
da Silva Almeida nº 110 BL 3 Quadra D AP 2
Jardim Bassoli CEP 13100-000. recentemente fiz
Bom dia Lourran. O órgão responsável pela
minha matrícula na Universidade Federal de São
indicação e convocação das famílias moradoras
Carlos (UFSCar) do campus de Araras e para
de área de risco para o Programa Minha Casa,
garantir a bolsa de auxílio moradia é necessário
Minha Vida é a SEHAB - Secretaria de Habitação.
que eu apresente uma lista de documentos
Cópia de contrato
A COHAB apenas monta a pasta das famílias
comprovando renda e minha situação atual e da
indicadas. Dessa forma, sugiro que entre em
minha família também. e um desses documentos
contato com o referido órgão para solicitar o
é a declaração de intimação de despejo, que não
documento que precisa. A SEHAB está localizada
foi entregue à minha mãe até agora. então eu
ao lado da COHAB e o telefone é 3119 9521
gostaria que me enviassem essa declaração ou
qualquer outra declaração que comprove esta
situação evidente o quanto antes, via este mesmo
e-mail: lourrann@gmail.com para que eu possa
receber minha bolsa moradia e efetivar meu
curso de engenharia agronômica em Araras, pois
sozinhos não temos condições de me manter la
na cidade para estudar. atenciosamente Lourrann
Marcoss dos Santos Oliveira

27/03/2013

Compareça até a Cohab Campinas de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer o
cadastro no Programa Minha Casa Minha Vida.
Documentação: veja no site
www.cohabcp.com.br, ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2

26/03/2013

Gostaria de saber como faço para me inscrever
na cohab, e o que preciso. E-mail:
mcdsouza@bol.com.br

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

26/03/2013

26/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Lourrann Marcoss dos
Santos Oliveira

olá, meu nome é Lourrann Marcoss dos Santos
Oliveira (RG: 56289980-7 CPF: 031747171-67),
filho de Arinalda Ivânara Pereira dos Santos (RG:
55046036-6 CPF: 329100613-53) que foi intimada
à sair da atual residencia em Campinas do
seguinte endereço: rua Ottilio Guernelli nº 91
Jardim Lisa CEP 13058-380. e fora contemplada
com um apartamento no endereço: rua Vincentina
da Silva Almeida nº 110 BL 3 Quadra D AP 2
Jardim Bassoli CEP 13100-000. recentemente fiz
minha matrícula na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) do campus de Araras e para
garantir a bolsa de auxílio moradia é necessário
que eu apresente uma lista de documentos
comprovando renda e minha situação atual e da
minha família também. e um desses documentos
é a declaração de intimação de despejo, que não
foi entregue à minha mãe até agora. então eu
gostaria que me enviassem essa declaração ou
qualquer outra declaração que comprove esta
situação evidente o quanto antes, via este mesmo
e-mail: lourrann@gmail.com para que eu possa
receber minha bolsa moradia e efetivar meu
curso de engenharia agronômica em Araras, pois
sozinhos não temos condições de me manter la
na cidade para estudar. atenciosamente Lourrann
Marcoss dos Santos Oliveira

Evelin da Cruz

Boa tarde! Gostaria de saber como faço para me
inscrever no programa minha casa minha vida da
cohab desde ja obrigada!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sr. Lourrann sua solicitação idêntica a esta, foi
encaminhada a Coordenadoria de Serviço Social
da Cohab Campinas.

26/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Evelin, compareça até a Cohab Campinas,
de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 as
15:00 horas, para se cadastrar no Programa
Minha Casa Minha Vida. Documentação
necessária - consulte no site da Cohab www.cohabcp.com.br GUIA ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ÍTEM 4.2

26/03/2013

DATA

26/03/2013

26/03/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Adriano Lacerda da Silva

Preciso de informações e não estou conseguindo
falar em nem um desses telefones,quero saber se
é necessário a minha esposa comparecer para a
montagem da pasta pois ela estará trabalhando e
não poderá faltar no serviço, pois está na
experiencia.e tbm não tenho comprovante em
meu nome só no nome da minha esposa , nós
nao somos casados, temos uma união estável.

Outros

Sr. Adriano, será necessário vocês dois
comparecerem poisambos irão assinar. Veja em
nome de quem foi sorteado, Havendo dúvidas
ligue para F; 3119-9568 / 3119-9570 das 8:00 as
15:00 horas.

26/03/2013

simone

Boa tarde Uma moça hj me ligou para eu levar
meus documentos na coab para fazer a
inscrição.gostaria de saber se quem tem o nome
no serasa ou spc pode financiar? Grato

Outros

Sra. Simone, não se preocupe pois a sra. irá
fazer um cadastro, depois vai regularizando sua
situação.

26/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde.... Tenho 46 anos, trabalho desde os
meus 15 anos, fui casada onde tive 3 filhos, me
separei e, devido eu não ter uma casa própria,
abri mão dos meus filhos para o meu marido, pois
desempregada seria impossivel pagar aluguel.
Fui morar com minha mãe, onde até hoje
permaneço. Desde então, estou tentando uma
chance de ser sorteada para compra de uma
casa, isso já acontece desde os meus 33 anos,
ou seja, indo para 14 anos de espera e cansaço.
Hoje, tenho um emprego onde me dá um pouco
mais de estabilidade, sou gerente de um Posto de
Gasolina, o que de uma certa maneira, me
prejudica de entrar sequer para o sorteio da
minha casa minha vida.Preciso Urgente que
alguem me ouça, e faça algo por mim....sei que
sou um "grão" perto dos demais, pois sei muito
bem , que atrás existem pessoas com muitas e
até mais necessidades do que eu,mas...também
26/03/2013 selma adriana de figueiredo
sei, que infelizmente há vários casos de pessoas
que já possuem imóveis e, serem sorteadas pela
Coab. Peço encarecidamente, que me deêm a
oportunidade de participar do sorteio ou que me
permitam entrar para financiamento de um outro
segmento de Casa Própria, pois meu ex-marido,
até agora paga aluguel, esta em tratamento de
Cancer, Graças á Deus, recuperado, mas ainda
tendo que manter tratamento....e já tem 60
anos.Preciso de uma ajuda, quero poder pagar a
minha casa, ainda tenho forças para trabalhar e
não tenho á quem recorrer...será que sou
merecedora de um voto de credibilidade? Desde
já....agradeço e aguardo um retorno. Obs: Me
chamaram até a Coab, compareci dia
25/03/2013....mas, disseram que meu salário esta
acima da minha casa minha vida...agora eu
pergunto....300,00 a mais, adiantam pra
conseguir outro modo de adquirir casa própria?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Selma, se o seu salário ultrapassa o exigido
pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que é de
R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) a sra.
deverá procurar a Caixa Econõmica Federal, ou
algum outro empreendimento diretamente com a
construtora.

27/03/2013

DATA

26/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

evandro

eu fui convocado pra estar indo ate a coahb no
dia 3-5 mais preciso da lista de documentos pra
mim ja ir com eles no dia

preciso muito de uma casa para morar sou a
cRISLAINE TENHO 23 ANOS E TENHO UMA
FILHA DE 1 ANO E 3 MESES ESTOU
DESEMPREGADA E MINHA MÃE ME MANDOU
EMBORA DE CASA. ESTA CASA IA ME
AJUDAR MUITO IA TER ONDE FICAR COM
MINHA FILINHA ENTÃO POR ISSO VENHO
26/03/2013 crislaine de souza bezerrra'
AQUI ESCREVER PARA VER SE VOCÊ ME
AJUDASSE TER UM LUGAR DIGNO PARA
CRIAR MINHA FILHA... NÃO SEI MAS O QUE
ESCREVER FICO POR AQUI AGRADENDO
UMA RESPOSTA E DESDE JA AGRADEÇO
FICA COM DEUS E ATE MAS.... CRISLAINE DE
SOUZA BEZERRA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sr. Evandro, favor verificar neste site da Cohab
Campinas, no item ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2. Caso
haja dúvida ligue para f: 3119-9568 / 3119-9570.

27/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Crisilaine, compareça até a Cohab Campinas
para fazer o seu cadastro no Programa Minha
Casa Minha Vida, de segunda a sexta-feira, das
8:00 as 15:00 horas. Verifique neste site os
documentos necessários: GUIA ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2

27/03/2013

27/03/2013

26/03/2013

THAIS PINHEIRO DA SILVA
SANTOS

boa noite quero sabe como funciona

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Thais, os dois principais critérios são: residir
em Campinas a mais de dois anos e ter renda
inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais). Compareça até a Cohab Campinas para
fazer o seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 15:00 horas. Verifique neste site os
documentos necessários: GUIA ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2

26/03/2013

Anônimo

gostaria de saber se essa casa vai ser de
membrada.no ed eduardo henrique n 181 jardim
velho maracana

Outros

Não podemos dar informações a terceiros com
solicitação anônima

27/03/2013

flavia caracio

fui convocada para a inscriçao do dia 30-04-2013
quero saber quais sao as documentacoes que
tenho que apresentar e esta incricao e so neste
dia ou posso faze-la antes deste dia Obrigada
Flavia Caracio

Outros

Sra. Flavia, verifique neste site os documentos
necessários: GUIA ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2 Se for
para fazer o cadastro, poderá vir outro dia. Se for
montagem de pasta, para quem ja foi dorteado,
deverá ser no dia agendado.

27/03/2013

26/03/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

26/03/2013

angela maria alves

ola fui umas das sortiadas , foi aprovado mais
nao recebi a carta para a reuniao? oq faço?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Angela, aguarde a comunicação. Caso
queira se informar sobre o andamento de seu
documentação, ligue F: 3119-9570.

27/03/2013

Desejo adquirir uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Carlos, os dois principais critérios são: residir
em Campinas a mais de dois anos e ter renda
inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais). Compareça até a Cohab Campinas para
fazer o seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 15:00 horas. Verifique neste site os
documentos necessários: GUIA ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2

27/03/2013

Quero saber se fui sorteada , como fico
sabendo???

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Vanessa, após consulta em nosso cadastro,
verificamos que a sra. não foi sorteada. Aguarde
o próximo sorteio a ser definido.

27/03/2013

Atendendo ao solicitado, informamos para o que
couber que estamos analisando a posição deste
contrato junto ao FCVS - Fundo de Compensação
das Variações Salariais -, objetivando informar se
o contrato encontra-se quitado. Portanto, no
prazo máximo de 15 dias, entraremos em contato
para informar se o contrato encontra-se quitado.

28/03/2013

Sr. Edson, os dois principais critérios são: residir
em Campinas a mais de dois anos e ter renda
inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais). Compareça até a Cohab Campinas para
fazer o seu cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 15:00 horas. Verifique neste site os
documentos necessários: GUIA ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2

27/03/2013

26/03/2013

Carlos Alexandre da Silva

27/03/2013 vanessa ferreira lima sigalla

27/03/2013

JOSE MOACIR SCALET

Em 02/09/2011 recebi uma carta referente "à
plena quitação do contrato" onde falava de um
salto residual que deveria ser pago pelo FCVS no
valor de R$ 5.472,39 Esse saldo foi quitado?
Termo de Quitação
Como devo proceder para solicitar a escritura
definitiva para o imovel? Desde já agradeco pela
atencao e aguardo retorno. At. Jose Moacir
Scalet

Bom dia! Gostaria de saber, por favor, como
posso me inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida,pois ainda não possuo casa própria,e
27/03/2013 Edson Honorato de Barros
moro com a minha família em casa dos parentes
de minha esposa e o que é necessário prá essa
inscrição. Sou autônomo. Muito obrigadodesde já.

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

27/03/2013

NOME

Henrique Carvalhaes

SOLICITAÇÃO
Bom dia, Gostaria de alguma informações sobre
o termo de quitação de um contrato especifico.
Meu nome è Henrique Carvalhaes, advogado,
inscrito na OAB/SP sob nº 288.262 e fui
procurado por um cliente que possui um contrato
junto a COHAB. O imóvel é de São José do Rio
Pardo/SP e o contrato foi lavrado em 1984. No
caso em questão o Sr. JOSE PAULINO FILHO e
sua esposa na época, Sra. Gessy Rosa
adquiriram o imóvel junto a COHAB, porem o
contrato só foi feito em nome do Sr. JOSE
PAULINO, entretanto, em 1990 o casal se
divorciou. E desde então a Sra. Gessy Rosa ficou
no referido imóvel e pagou todos os boletos
referente a pagamento e quitação do imóvel. A
Sra. Gessy procurou o meu escritório para saber
como proceder para conseguir o termo de
quitação do imóvel e também para pleitear
judicialmente a posse e propriedade do imóvel,
tendo em vista de que já esta quitado e o
promitente comprador, o Sr. Jose Paulino Filho,
se encontra em local incerto e não sabido. Os
dados do imóvel são: José Paulino Filho Contrato
096-0006-0 Rua 005 (Henrique Trinca) nº0085
Vale do Redentor II São José do Rio Pardo/SP
Contrato de 1984 Minhas duvidas são referentes
a quitação do imóvel, se esta realmente
quitado?? Caso seja positivo a quitação, se há
possibilidade de transferência da escritura
definitiva em nome da Sra. Gessy Rosa, pelo fato
de a mesma ter pago todas as parcelas do imóvel
e estar na posse do mesmo desde 1990? Segue
em anexo alguns documentos para melhor
esclarecer o caso. Caso haja como solucionar o
caso no âmbito administrativo, gostaria de saber
o procedimento? Aguardo resposta. Att.
CARVALHAES ADVOGADOS Dr. Henrique Silva
Carvalhaes OAB/SP 288.262 Tel.: (19) 36813608; Cel.:(19) 8119-0080 Rua Coronel Honório
Dias, 614, Centro São José do Rio Pardo/SP

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
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.

28/03/2013

DATA

27/03/2013

27/03/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Minha solicitação é a respeito do PTTS que não
foi implantado no conjunto residencial parque são
bento como prometido. Tenho a informação de
que a Prefeitura Municipal cedeu a area do
casarão que fica proximo ao Parque Floresta III
para o PTTS. Gostaria de, caso seja feita a
parceria com o IPS - Instituto Paulo Andre de que
esse projeto possa ser implantado nesta area
cedida pela Prefeitura, uma vez que não foi
aproveitada e se encontra abandonada. A area
situa-se no Residencial Parque São Bento
proximo à antiga RUA 21 divisa com o Parque
Floresta III - chamamos de CASARÃO, onde
ficava a sede da construtora TECNOSUL - CJ
RESID PQ SAO BENTO-COHAB
Atenciosamente EDVALDO SERGIO DOS
SANTOS Resid.Pq.S.Bento RUA 22 - NR 121

fabiane cristina

ola meu nome e fabiane eu me escrevi na cohab
e estou no cadastro reserva, gostaria de saber
quando vai ser o sorteio do cadastro reserva??

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Caro Sr (a)., favor entrar em contato com a
Prefeitura Municipal de Campinas, através do
site: www.campinas.sp.gov.br ou pelo fone 156.,
pois não se trata de área de respomnsabilidade
da Cohab Campinas.

27/03/2013

Outros

Sra. Fabiana primeiramente serão chamados os
sorteados como titular, depois os sorteados no
cadastro reserva. Não sabemos quantos
cadastros serão chamados do cadastro reserva.

27/03/2013

DATA

27/03/2013

NOME

Thiago Rodrigo da Silva

SOLICITAÇÃO
São Paulo 27.03.2013 Prezado Senhor, Sessão
Plenária sobre Habitação para pessoas com
Deficiências ou mobilidades reduzidas A
habitação acessível na cidade de Cohab
Campinas moro em São Paulo, sofri um acidente
de trânsito lesão alta C.8 em 1999.Em 2002 A
minha Mãe veio faleceu fui morar com meu Pai,
mas ele também faleceu fui morar na casa da
minha irmã , Porém ela em 2010 sofreu um
acidente também de Moto ficou eternada em
coma induzido. hoje Nós estamos bem, Graças á
Deus ! Amem.Minha irmã trabalha e estuda.Peço
ajuda de vocês. Sou Atleta de Rugbi em cadeira
de rodas do time campinas unicamp sou THIAGO RODRIGO DA SILVA estou no
Programa Bolsa Atleta Bem-Vindo, Ficha de
Inscrição: 24224/2012 Protocolo:
580850069992012 - 04/12/2012.Situação da
Ficha: Renovado. RG:35.564.321-2 CPF
222.891.478/93. EMAIL:
thiagorodrigo1921@gmail.com telefone 25816939
FABÍOLA THAIS SILVA
12.05.1982/n°PIS:134.57172.85-3 renda 1300,00
Já sabemos haver um esforço da própria CohabCP para que as Habilitações de Interesse Social
contemplem o Desenho Universal - conceito que
democratiza não apenas os ambientes como
serviços e produtos a todas as pessoas.mas as
que primam por urgência são as adaptações
físicas dos conjuntos habitacionais tomandose,portanto, acessíveis as pessoas de
mobilidades reduzidas trabalhando nesse projeto
com a infraestrutura da Cidade uns principais
direitos dos Cidadãos : O DE IR E VIR. Por isso ,
peço ajuda para fazer mais acessibilidade na
cidade de Campinas na inclusão ao Ministério do
esporte acima de tudo, respeite o Cidadão á
Dignidade pela uma Qualidade de Vida
Sustentável. O programa habitacional do
município prevê atendimento diferenciado para
portadores de necessidades especiais. Tanto nos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia Thiago. Atualmente, o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas é o Minha Casa, Minha Vida - do
Governo Federal. Conforme regras do referido
Programa, a definição de atendimento ocorre da
seguinte forma: 50% das famílias devem ser
moradoras de área de risco, indicadas pelo Poder
Público, no caso do município de Campinas, pela
SEHAB - Secretaria de Habitação. Os outros 50%
são definidos através de sorteio, que foi realizado
em 22/09/2012, na Câmara dos Vereadores.
Caso sorteado, a família deve comparecer na
COHAB/CP para apresentar os documentos e
nesse momento comprovar que reside em
Campinas há mais de 10 anos, o que não é seu
caso. Dessa forma, como reside em São Paulo e
conforme regras do Programa, você não pode
participar de citado Programa Habitacional.

28/03/2013

DATA

27/03/2013

28/03/2013

28/03/2013

NOME

Gisely Cristina Leoschi
Sanchez

Danilo Rodrigo Capucci

heleno alves de aquino

SOLICITAÇÃO

Gostaria de obter informações sobre inscrição de
moradia da cohab...Sou solteira, tenho 1 filha

Entraram em contato ao meu telefone
resedencial, solicitando alguns documentos,,,
gostaria de saber quais documentos....

bom dia gostaria de saber como fazer cadastro
na cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Gisely, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: residir e trabalhar em Campinas a mais de
dois anos e ter renda de até R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer seu cadasrro. A lista de
documentos veja neste site: ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

28/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Danilo, Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: residir e trabalhar em Campinas a mais de
dois anos e ter renda de até R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos veja no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2.

28/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Heleno, Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: residir e trabalhar em Campinas a mais de
dois anos e ter renda de até R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos veja no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

28/03/2013

DATA

28/03/2013

28/03/2013

28/03/2013

NOME

Anônimo

EDILAINE DE ALMEIDA

andreia aparecida pereira

SOLICITAÇÃO

Como faco para fazer a inscricao minha caasa
minha vida

Bom dia!gostaria de saber qual os documentos
que minha mãe de 80 anos precisa para
cadastrar casas da Cohab; pois moro com ela e
pagamos aluguel.Obrigado Edilaine

Moro em Campinas há 10 anos e ainda não
consegui me cadastrar no programa minha casa
minha vida, toda vez que vou até a unidade da
COAHB falta algum documento ou coisa assim.
Moro de aluguel, estou desempregada, o que
devo fazer? Aguardo respostas urgente.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: residir e
trabalhar em Campinas a mais de dois anos e ter
renda de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais). Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas
para fazer seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

28/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Edlaine, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

28/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Andreia, Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2. Marcelo
R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
Cohab Campinas

28/03/2013

DATA

28/03/2013

28/03/2013

28/03/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

que dia comessa a inscriçao da coab

CAROLINE MONTEIRO
SILVA

Boa Tarde, Gostaria de informações de como
posso me inscrever no ''Programa Minha Casa
minha vida''?

Anônimo

Boa trade...Se um mutuário que ainda não
concluiu o pagamento pode vender e o
comprador poderia passar casa para seu nome
no ato da compra ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

28/03/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Caroline, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

28/03/2013

Outros

Favor nos enviar os dados completos do imovel:
nome do adquirente, número do contrato e
endereço.

01/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

olha venho através desta mostrar minha indiguinação com a cohab ano passado pedi varias
vezes para vcs fazer uma cerca no terreno em
frente minha casa enfim fizeram mas q vergonha
de cerca q foi feita e outa nem sequer limparam o
terreno para fazer a cerca o pessoa já cortou a
Marcela Roberta das Dores cerca pra jogar lixo pq o terreno esta sujo então
28/03/2013
ninguém respeita nos moradores temos q ficar
Gomes
enfrentando as pessoas pra não jogar lixo
colocando a nossa própria vida em risco sera que
podem fazer algo melhor uma empresa tão
conceituada como a cohab é inadimissivel isso
como pode fazer uma coisa tao mau feita espero
resposta

28/03/2013

29/03/2013

Carolina Almeida Lima

lucas fernandes silva

Boa Noite, gostaria muito de me inscrever. É meu
sonho e de minha filha morarmos em um local
nosso. Ter um LAR digno de uma família e somos
somente nós duas. Tenho 34 anos e ela tem 08
anos, Por acaso as inscrições estão abertas para
os novos projetos? Desde já agradeço a atenção
Carolina Lima

ola boa noite, minha mulher esta gravida, não
temos condições de comprar um imovel caro e
necessitamos de uma casa ou apartamento
dispobilizada pela cohab... como posso proceder?
desde ja agradeco pelas informacoes

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Prezada cidadã. A Cohab/Cp através de sua nova
diretoria, empreenderá em todos os terrenos de
sua propriedade, portanto os cercamentos feitos
em seus imóveis são provisórios. Contudo, o fato
de individuos cortarem o arame, já caracteriza
como tentativa de invasão de propriedade
particular, o que nos obrigará a recorrer a justiça.
De imediato, recolocaremos a cerca.

01/04/2013

Outros

Sra. Carolina, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

01/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Lucas, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

01/04/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Sandra, este critério de residir onde se faz a
inscrição é do Programa Minha Casa Minha Vida,
por tanto a sra. deverá procurar a Prefeitura
Municipal de sua cidade. Na sua cidade também
tem o Programa Minha Casa Minha Vida, que é
do Governo Federal.

01/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

sandra aparecida serafim

Boa tarde, estou muito triste, fui sorteada na
cohab para pegar um apartamento e ao entregar
os documentos, fui impedida de ter um lar, pago
aluguel, nasci , trabalho e voto em campinas,
mais resido em hortolândia pois o aluguel de
campinas é mais caro, não posso pagar. tenho
uma renda de 650,00 livre.A casinha em que
moro tem rachaduras e entra agua quando chove,
fiz a inscrição a cerca de 20 anos, a quatro anos
atraz a cohab me chamou para revovar a
inscrição, renovei e quando vejo meu sonho
preste a se realizar.me tiram o direito de ter um
teto, Me ajude o que de devo fazer? estou com a
carta de convocação e os documentos todos
prontos.Aguardo ansiosa por uma solução.
Atenciosamente,Sandra

29/03/2013

edson aparecido do couto

não acho meu nome em nenhuma relação de
cadastro resserva ou, fiz a iscrição . como saber
se ainda me encontro cadastrado e ou se me
encontra em alguma lista de espera ou
reserva,aguardo informação . obr EDSON

Outros

29/03/2013

Anônimo

inscrição da casa propria

Outros

29/03/2013

Sr. Edson, seu cadastro não foi sorteado, está
com data de 03/06/2009, caso mudou de
endereço neste período, venha atualizar, de
segunda a sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas. A
lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2.

01/04/2013

01/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Vitor, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

01/04/2013

03/04/2013

vitor rocha

Eu Vitor Rocha sou {PNE} e Ambulante trabalho
com vendas de sorvetes nos bairros Boa vista e
Jardim Garcia em Campinas tenho filhos e União
estável à 20 anos está difícil de pagar 700,00
reais de aluguel gostaria de cadastrar no
programa Minha casa Minha vida sem mais grato.

30/03/2013

margareth aparecida luz

Bom dia! fiz uma inscrição há quase 09 anos,
assinei contrato passei pela assistente social,
mais a casa não saiu até hoje, porem no sistema
da caixa economica consta que tenho um imovel,
gostaria se saber onde, pois pago aluguel sou
mãe solteira e estou com dificuldades de pagar o
aluguel e preciso muito deste imovel, será
necessário procurar um advogado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde Margareth. Consultamos o cadastro
nacional de mutuários - CADMUT e não foi
localizado imóvel em seu nome. Para que
possamos realizar uma pesquisa mais criteriosa
necessitamos que nos informe o bairro que
consta que a senhora possui imóvel.

30/03/2013

Anônimo

lista de covocaçao da minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação, se foi sorteado ou deseja
fazer cadastro.

01/04/2013

nao possuo imovel proprio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Frederico. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a
mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

01/04/2013

Boa Tarde Gostaria de ter maiores informações
referente ao novo lotiamentO que sera feito ao
lado do Residencial São Jose em Campinas
gostaria de ter instruções como faço pra
conseguir ter uma oportunidade para conquistar
minha propria casa. Fico no aguardo. Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Pâmela, não temos conhecimento deste
loteamento. Talves seja particular, veja se tem
placa de algum orgão, escritório etc.

01/04/2013

29/03/2013

31/03/2013

frederico henrique martins

31/03/2013 Pamela Anronio Christofoli

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

31/03/2013

Anônimo

Quero saber se esta liberada a minuta de
escritura para os apartamentos do dic 6

Minuta de Escritura

31/03/2013

alice junqueira

Gostaria de me cadastrar no programa minha
casa minha vida Tenho 57 anos e meu maior
sonho é ter uma casa propria. Ja me inscrevi em
varios projetos da cohab,porem nunca tive a sorte
de ser sorteada. Tenho fé em DEUS em poder
participar novamente e conseguir meu cantinho
atenciosamente Alice Junqueira

Programa Minha
Casa Minha Vida

31/03/2013

jaqueline da conceicao

fiz um cadastro na cohab faz alguns anos
gostaria de saber onde posso renovar esse
cadastro

Outros

RESPOSTA
Ainda não está liberada a Minuta de Escritura,
favor aguradar a comunicação da COHAB.
Sra. Alice, os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br - ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.
Sra. Jacqueline, compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2.

DATA
RESPOSTA
01/04/2013

01/04/2013

01/04/2013

