cohab

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

MÊS: Abril/2013 TOTAL: 274

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

eu pretendo financiar um imovél,mas que não
seja muito caro,minha renda é de 1.511reais,eu
tenho 8.000 que posso dar de entrada, tem como
eu financiar uma casa pela cohab?

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 Programa Minha
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Casa Minha Vida 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.

01/04/2013

01/04/2013

Anônimo

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Minha mãe é viúva e não possui casa. Ela mora
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
comigo, mas gostaria de adquirir um imóvel para
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 ela. Gostaria de saber o que é necessário para
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
inscrição e se há alguma previsão por se tratar de
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Programa Minha
viúva com renda de 1 salário mínimo, benefício
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
Casa Minha Vida
esse deixado pelo meu pai antes dele falecer.
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
Agradeço imensamente a atenção e aguardo
documentos está no site: www.cohabcp.com.br retorno. Qualquer coisa podem me contatar pelo
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
e-mail: denisefmm78@gmail.com Att. Denise
ITEM 4.2. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

01/04/2013

01/04/2013

Eliene Souza da Silva

Programa Minha
Casa Minha Vida

01/04/2013

01/04/2013

a

Sra. Eliene, envie sua solicitação.

DATA

01/04/2013

01/04/2013

01/04/2013

NOME

vanir

luciana dos santos

Aline baptista pires

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se esta sendo feitos cadastro
para casa propria (baixa renda)em campinas.

BOM DIA ?GOSTARIA DE SABE SE TEM
ALGUMA INFRMAÇAO DA QUADRA D1 DO
SIRIUS PORQUE JA FEZ 4 MESES E NAO
TENHO NEM UMA RESPOSTA
Eu moro na área da prefeitura que esta sendo
desocupada só q a minha casa não esta dentro
da primeira remessa que ja estão saindo pra ir
para os apartamentos. A minha duvida é se eu
ainda vou sair daqui porque a minha casa tem
muita umidade e agora esta tendo uma epidemia
de carrapatos e eu tenho dois filhos eles tem
rinite e a umidade esta deixando eles com muitas
crises e eu estou com medo dos carrapatos
porque estão entrando dentro da minha casa e a
minha filha tem só 3 anos estou com medo de
pega alguma doença de carrapato então gostaria
de saber se eu vou sair daqui agora ou não
porque eu preciso fazer alguma coisa para dar
uma moradia decente pros meus filhos.E tambem
todos que moravam ao meu redor ja sairam só eu
que ainda estou aqui preciso saber se vou sair ou
não?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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

Sra. Luciana, aguarde comunicação da Caixa
Econômica Federal ou ligue para F:3119-9570.

01/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Prezada Aline. Verificamos em nosso banco de
dados que a Sra. participou do sorteio realizado
no dia 22/09/2012, porém não foi sorteada para
atendimento no Programa Minha Casa, Minha
Vida.Dessa forma, sugiro que mantenha seu
cadastro sempre atualizado para que possa
participar de novos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados. Quanto as
suas condições precárias de moradia, sugiro que
entre em contato com a Secretaria de Habitação,
através do telefone 31199633 o u 31199621.

02/04/2013

DATA

01/04/2013

01/04/2013

NOME

Anônimo

drielly cristine gabriel

SOLICITAÇÃO
Quero denunciar a venda irregular dos
apartamentos que foram entregues na região do
campo grande...pessoas que se dizem necessitar
de moradia nem sequer pegou o imovel e já esta
se desfazendo do mesmo.Sinal que não
precisava...então quero denunciar para vcs
estarem verificando...pois tem outras pessoas
aguardando que realmente tem necessidades...
desde já quero agradecer..
olá boa tarde, gostaria de perguntar quando irá
sair as casas que estão na lista de espera pois
meu nome está lá, e sou mãe solteira e tenho
dois meninos e pago aluguel e não estou dando
conta está muito pessado pra mim o meu aluguel
pois o mesmo é caro de mais...obrigada drielly
cristine gabriel....

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Informamos que a fiscalização da ocupação dos
imóveis é de competencia da Caixa Economica
Federal. Caso queira efetuar denúncia de tais
irregularidades, solicitamos que seja feito através
do site do programa http://mcmv.caixa.gov.br/ e
0800 721 6268, ressaltando que são necessários
dados concretos para apuração da denúncia.

10/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Driely, os cadastros sorteados como titulares
estão sendo chamados primeiramente. Não
sabemos quando serão chamados os cadastros
sorteados como Reservas.

01/04/2013

DATA

01/04/2013

NOME

Ana Amelia Rosato

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde, Sou de Piracicaba e um dos clientes
do escritório onde trabalho, tem um imóvel da
COHAB. Ocorre que o proprietário veio a falecer,
e de acordo com o contrato dele, firmado em 30
de setembro de 1989, em causa de morte o
seguro cobre a divida. Estamos em processo de
inventário junto a vara de familia e sucessões de
Piracicaba e o processo está praticamente
concluído, contudo necessitamos de uma
declaração da COHAB de que o imóvel foi
devidamente quitado e está em nome de
ALVARO MOIZES, para que possamos concluir o
processo. Tentei contato com a COHAB aqui em
Piracicaba e não consegui, pois nunca atendem
Sra. Ana Amélia, não se trata de imóvel da Cohab
os telefones e uma pessoa da EMDAPH me
Termo de Quitação
Campinas e sim da Cohab Bandeirantes de
orientou a entrar em contato direto com a sede de
Campinas.
Campinas. O imóvel ao qual me refiro localiza-se
na Rua Cristais Paulista, 126, Piracicaba/SP, tem
como matrícula o nº. 68042, do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba e
está em hipoteca pela Caixa Economica Federal,
sob o nº. 03/42600. Peço encarecidamente que
esse e-mail seja respondido, pois não sei mais
como proceder e a quem me reportar. Fico no
aguardo de um retorno o mais breve possível.
Meus telefones de contato: (19) 8132-9227 (19)
9785-2950 (19) 3434-1425 (19) 3374-1888
Endereço: Rua Dom Pedro II, 1428, Bairro Alto,
Piracicaba/SP CEP 13419-210 att: Dr. Marcos
Roberto Gregório ou Ana Rosato

DATA
RESPOSTA

01/04/2013

DATA

01/04/2013

01/04/2013

NOME

Marcela Jorce de Mlo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se para realizar cadastro é
necessário senha? Se existe alguma projeto com
data próxima?

Boa tarde, Necessito saber quais são os
documentos necessários a serem entregues
pelos beneficiados pelo sorteio da Cohab.
Obrigada

POR FAVOR ENVIAR INFORMAÇÕES SOBRE
ESTE PROJETO E SE EXISTE ALGUM
01/04/2013 WILSON NUNES SANTANNA
EMPREENDIEMNTO QUE EU POSSA ME
INSCREVER. POIS MORO DE ALUGUEL. ATT.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Sra. Marcela, 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$
Programa Minha
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Casa Minha Vida 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.
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
Outros
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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Prezado Sr. Marcelo. Conforme previsto no edital
de concurso de 2011, o prazo de validade é de
dois anos a partir da data da homologação em
24/10/2011, podendo ser ainda, prorrogado por
mais dois anos. Assim, o prazo de validade deste
concurso, termina em 24/10/2015. Com relação à
contratação, também previsto em edital de
concurso, o preenchimento das vagas ficará a
critério da Cohab Campinas, devendo ser
observado o prazo máximo de validade do
concurso.

02/04/2013

Boa Noite. Gostaria de saber sobre minha
MINUTA ,esse documento ja foi pago no dia
Bom dia. A minuta do Sr. não foi enviada na
29\01\2000 , preciso da mesma para a solicitação
época da solicitação, 29/01/00, por falta da CND
Ademir Gonçalves de Lima
da escritura de minha residencia. A solicitação Minuta de Escritura da Prefeitura de Americana. Estou colocando
acima acima ja foi realizada antes mas naum teve
uma copia da minuta no correio hoje, e deve estar
retorno. numero da minuta:76826 valor : 75,oo
chegando no seu imóvel até o final da semana. ,
Ateciosamente, Ademir Gonçalves de Lima.

02/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

VOCES NÃO VAM CHAMAR OS APROVADOS
01/04/2013 MARCELO LUIS DE SOUZA NO CONCURSO DE 2011 TEM ALGUM PRAZO
PARA ISSO ACONTECER

01/04/2013

02/04/2013

carmen celia ferreira de
vasconcelos

02/04/2013

sandra aparecida serafim

fui sorteada dia 22/09/2012 estou na lista dos
deficientes ainda nao fui chamada gostaria de
saber se tem alguma previsao.e onde poderei
pedgar meu imovel obs; bairro ogrigada
Bom dia, fiz um contato a dia atraz sobe o
numero 2013000758 e não entendi a fundo a
resposta, coloquei como assunto minha casa
minha vida,mais na verdade a minha inscrição foi
feita na sede da COHAB, e fui sorteada e
compareci para entraga dos documentos no dia
27/03/2013 as 8:00hs, e como já disse
anteriormente, não pude dar continuidade na
documentação, porque segundo os atendentes
tem que morara em Campinas e a resposta que
recebi foi que só tem quer morar na mesma
cidade onde se fez a inscrição, quando é do
( programa minha casa minha vida) mais a minha
inscrição é da COHAB campinas. Assim sendo
então eu posso voltar a COHAB e dar
continuidade na documentação?

Sra. Carmem, a sra. foi sorteada como Titular No.
Programa Minha
59. Já era para ter sido chamada. Se pudser
Casa Minha Vida
compareça até a Cohab para verificar o que
houve ou ligue para, F: 3119-9570.

Outros

Sra. Sandra, um dos principais requisistos é
residir em Campinas a pelo menos 2 anos.

02/04/2013

02/04/2013

DATA

02/04/2013

NOME

Andrei Lira

02/04/2013

diego santos de castro

02/04/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, bom dia! Gostaria de saber qual o
procedimento adotado pela cohab em caso de um
Outros
terreno estar abandonado em uma loteada por
vocês. No aguardo.
Bom dia queria uma informação , ja sou
cadastrado a varios anos no progama minha casa
minha vida , e nesse ultimo sorteio meu nome
Programa Minha
nao estava relacionado nem nos sorteado nem na
Casa Minha Vida
lista de espera . queria saber se tem algum
problema com meu cadastro , por gentileza ,
aguardo contato , grato....
OLA QUERIA SABER SE MEU NOME SAIO NA
Programa Minha
LISTA DE APARTAMENTO QUE VC
Casa Minha Vida
ENTREGARAM

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sr. Andrei, nos envie o endereço completo do
imóvel para podermos lhe informarmos melhor.

02/04/2013

Sr. Diego, não há nenhum problema com seu
cadastro apenas o sr. não foi sorteado no sorteio
de 22/09/2012. Mantenha seu cadastro
atualizado.

02/04/2013

Envie seu nome e CPF para podermos consultar.

02/04/2013

Os dois principais requisitos para se inscrever no
EU GOSTARIA DE SABER O QUE TENHO QUE
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
FAZER PRA ME ESCREVER NESTAS CASAS
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 DA COHAB QUERO SABER ONDE QUANDO E
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
MARIA LUIZA RODRIGUES
O QUE TENHO QUE LEVAR PRA ME
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
02/04/2013
DE OLIVEIRA
CADASTRA EU PRECISO MUITO DESTA CASA Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
MAS NÃO SEI O QUE TENHO QUE FAZER SE
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
VOCÊS PUDEREM ME AJUDA EU AGRADEÇO
documentos está no site: www.cohabcp.com.br DESDE JÁ
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2.
Prezado Sr. Fabiano. Por lei, o concurso público
deve ter em seu edital o número de vagas
previstas para contratação, devendo efetivá-las
dentro do prazo de validade estipulado também
em edital. O edital pode trazer um número de
Prezados, Gostaria de saber se irão contratar
vagas para cadastro, mas esses postos não
todos do cadastro reserva do CONCURSO
02/04/2013
Fabiano Rogerio Morandi
Outros
estão abertos efetivamente. É apenas uma
PÚBLICO - EDITAL 01/10 - 215 - TECNICO
previsão de quantos profissionais devem ser
ADMINISTRATIVO JUNIOR?
chamados durante a validade do processo
seletivo. Os classificados além das vagas
previstas em edital até podem ser chamados, se
surgirem vagas dentro do prazo de validade
previsto no edital deste concurso.

02/04/2013

05/04/2013

DATA

02/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

valeria maria rocha torres

Em nome dos condôminos do Condomínio Sta
Marta venho solicitar cópia da planta do edifício e
saber se existe possibilidade de vistoria de um
engenheiro pois estamos com vária rachaduras
no prédio e problemas de infiltração no
telhado.Queremos solucionar mas precisamos de
um laudo técnico para contratarmos o serviço de
conserto. Desde já agradeço a atenção. Valéria
M. R. Torres

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Prezada Sra. Valéria M. R. Torres Em resposta a
sua solicitação, temos a informar que a COHAB
não realiza este tipo de laudo, sendo necessária a
contratação de um engenheiro particular. Em
relação à cópia de projetos, sugerimos a
verificação de quais projetos o engenheiro
necessitará e após essa verificação, será
necessário comparecer a esta COHAB para fazer
a sua solicitação, via protocolo geral. Estamos à
disposição para quaisquer esclarecimentos.

04/04/2013

Os dois principais requisitos para se inscrever no
BOA TARDE MEU NONE É TANIA E GOSTARIA
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
DE SABER COMO POSSO ME CADASTRAR
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 NO PROGRAMA.TENHO UM FILHO DE 5 ANOS
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
E ATUAMENTE MORO COM OS MEUS PAIS
Tania Aparecida dos Santos
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
02/04/2013
EU GOSTARIA MUITO DE PODER DAR UMA
Pereira
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
CASA A MEU FILHO.MAS EU TRABALAHO
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
AUTONOMA E TENHO 1.200,00 DE SALARIO E
documentos está no site: www.cohabcp.com.br EU QUERIA SABER SE EU POÇO E O QUE
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
DEVO FAZER GRATA
ITEM 4.2.
Boa tarde Srº Marcelo R.B. Ribeiro, o meu ultimo
contato foi atravez do protocolo 2013000784,
Quero agradecer a sua atenção para co minha
solicitação esclarecida e dizer que o atendimento
02/04/2013
sandra aparecida serafim
Outros
Sra. Sandra, estamos a sua disposição.
foi muito rápido. E stou triste por ter preenchido
os requisitos para a conquista do
apartamento,mais agradecida por ter sido
atendida. Atenciosamente, Sandra.
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
estou me escrevendo noprogama minha casa e
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
02/04/2013
diogo borges alves
minha vida por caso
Casa Minha Vida 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.

02/04/2013

02/04/2013

03/04/2013

DATA

02/04/2013

03/04/2013

03/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

paulo eduardo bearari

gostaria de saber como eu faço para comprar
uma casa da cohab? que preciso?

Davi Oliveira

Bom dia, recebi ligação da COHAB para reunir
documentos para apresentar à instituição para
cadastramento para o sorteio. Fui orientado a
verificar a relação de documentos no site. Onde
encontro tal relação? Obrigado.

jose fernandes

não tenho casa eu pretendo financiar uma.mas
meu salario não é alto e equivalenta ha 1.400
bruto.tem como eu financiar uma casa ou
apartamento pela cohab?como faço,e teria que
dar alguma entrada?gostraia ter obter
informações sobre isso,e o que fazer já que eu
estou iteressado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
Sr. Davi. 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).
Outros
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.
Sr. José fernandes, 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
Programa Minha
seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida
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

03/04/2013

03/04/2013

03/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

03/04/2013

03/04/2013

03/04/2013

Anônimo

Olá gostaria de saber como faço para fazer
inscrição para participar do sorteio das casas da
cohab. aguardo a resposta abraço

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.

03/04/2013

Anônimo

Cadastro para oportunidades no Bairro Jd Nova
Era em Salto-SP

Outros

Favor enviar uma solicitação mais completa.

03/04/2013

03/04/2013

03/04/2013

SILENE SILVA

PAGO ALUGUEL E GOSTARIA DE TER UMA
CASA PROPRIA

Flavia Juliana Bernardino

Estou acompanhando todo o meu processo de
sorteio ,de comparecimento,não recebi nenhum
comunicado mas gostaria de saber se realmente
eu não faria parte do ultimo sorteio das unidades
que teve no dia 16/03,alguma data prevista?Fui
convocada para levar os documentos no dia
10/01/2013.Aguardo retorno.Certa de sua
compreensão.Muito Obrigado.Flavia J.Bernardino
- 1-9156-5201

aires lima dos santos

Sra. Silene. 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$
Programa Minha
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Casa Minha Vida 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.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Flavia aguarde comunicação da Caixa
Econômica Federal, para dar continuidade no
processo.

GOSTARIA DE SABER QUANDO TERA NOVOS
SORTEIOS PARA OS APARTAMENTOS DA
COHAB. POIS EU FIZ A MINHA INSCRIÇAO E
Ainda não temos data definida para o próximo
Programa Minha
NAO FUI SORTEADA, SO QUE MORO AQUI
sorteio. Acompanhe pelo site da Cohab e tambem
Casa Minha Vida
NO BAIRRO VILA PALACIOS E ALGUMAS
pela imprensa.
CASAS ESTAO SENDO DEMOLIDAS, NAO SEI
SE ONDE EU MORO VAI SAIR

03/04/2013

03/04/2013

03/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

boa tarde ? gostaria de sabe como esta a quadra
do siriu porque ja fez 4 meses e nao tenho
03/04/2013
luciana dos santos
nenhum retorno da quadra d1 do sirius por favor
me de uma resposta obrigado
Boa tarde, Preciso de ajuda, estou montando as
documentações para montagem de pasta (fui
graças a Deus sorteado), e na parte do
comprovante de renda eu estou desempregando
03/04/2013 Marcos Roberto dos Santos desde Novembro e desse dia estou trabalhando
como Autônomo, esse mes vou receber a ultima
parcela do seguro desemprego, como eu faço
para comprovar minha renda nesse meu caso?
Obrigado pela atenção. Marcos

03/04/2013

04/04/2013

maria leia gemaque dos
santos

Anônimo

como faco p me escrever para o programa minha
casa minha vida

Esta tento inscricao

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação do serviço Social da
Cohab, ou ligue para f: 3119-9570.

03/04/2013

Sr. Marcos no dia de sua convocação traga sua
Programa Minha
carteira de trabalho, recibo do seguro
Casa Minha Vida desemprego. Havendo dúvidas ligue para f: 31199570.

03/04/2013

Sra. Maria. 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).
Programa Minha
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
Casa Minha Vida
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, PERGUNTAS
FREQUENTES, ITEM 4.2.

04/04/2013

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,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

04/04/2013

Outros

DATA

04/04/2013

04/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

04/04/2013

Anônimo

Quais os documentos necessários, para
CADASTRO de casa? O que eu preciso Levar?

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,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

Anônimo

Bom dia! Acabei de fazer uma pergunta referente
ao CADASTRO de CASA,e recebi a resposta
SOBRE o prama minha, minha vida! Mas estou
me referindo pela COHAB e não pelo programa
MINHA CASA, MINHA VIDA. Gostaria de realizar
um CADASTRO diretamente com a COHAB. A
esta possibilidade? Quais os documentos
necessários para a realização do mesmo?
Agradecida.

Outros

O cadastro pela Cohab é o Programa Minha Casa
Minha Vida, não tem outro cadastro pela Cohab.

04/04/2013

04/04/2013

04/04/2013

04/04/2013

Anônimo

Sou autônomo, o que devo fazer para realizar
este cadastro?

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,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

04/04/2013

luciana dos santos

bom dia ?gostaria de sabe se tem alguma
resposta da quadra d1 do sirius pois nao tive nem
um retorno ate agora

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação.

DATA

04/04/2013

04/04/2013

04/04/2013

04/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Andreia Cristina de Godoi

Gostaria de saber como faço para participar ou
de me inscrever na Cohab para conseguir minha
casa própria?onde faço a inscrição?quando serão
abertas as inscrições?documentos necessários?
Tenho um cunhado que adquiriu uma casa da
Cohab há algum tempo atrás na Vila Costa e
Silva em Campinas/SP,dizendo que este imóvel
havia sido resgatado por vocês e que ele fez o
trâmites legais aí com vocês,regularizou as
dívidas da casa e agora esta pagando a vocês se
é que já nã terminou de pagar,isso é possível?
vocês possuem imóveis confiscados assim?eles
vão a leilão?por favor faça contato. Grata,
Andreia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Andréia. 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, PERGUNTAS
FREQUENTES, ITEM 4.2.

04/04/2013

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,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

04/04/2013

04/04/2013

04/04/2013

Anônimo

Minha renda é de aproximadamente 1.200,00.

luciana dos santos

tem que aguarda a comunicaçao mais quando a
caixa ja liberou mais um pouco porque tem que
aguarda tanto assim nao entendi

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Luciana, as Assistentes Socias realizam
reuniões com as pessoas sorteadas cujos
processos ja foram liberadas pela Caixa
Economica Federal.

Anônimo

ola bom dia, eu pretendo financiar uma casa pela
cohab,meu salario é inferior a 1.600 reais na
carteira,mas eu faço bastante horas extra,as
vezes ultrapassa,mesmo assim eu posso
financiar?porque as horas extras vem no helerite,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Infelizmente não. A renda tem que ser neste
valor, de acordo com o Programa Minha Casa
Minha Vida.

DATA

04/04/2013

04/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

jani dielli sousa fernandes

ola.. boa tardegostaria de saber o numero da
minha inscrição realizada na coahb p poder
atualizar meu cadastro

alexsander queiroz

Olá! Sou estudante de Arquitetura da UNICAMP
e preciso de algumas informações sobre a Região
do Campo grande para a realização de meu
Trabalho Final de Graduação. Gostaria de poder
contar com a colaboração dessa instituição.
Obrigado!

04/04/2013

thiago barros arantes

boa tarde tenho dois filhos estou separado a
minha mãe tem a guarda deles eu moro de
aluguel ,trabalho como frentista no Posto do
carrefour minha renda é de R$1100,00 gostaria
de pedir orientação pra estar fazendo o cadastro
obrigado

04/04/2013

wiliam iamanaka

gostaria de informaçoes de como me cadastrar
no programa minha casa minha vida

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.

04/04/2013

Outros

Prezado Sr. Alexsander Tendo em vista a
amplitude da área, solicitamos a gentileza de
mencionar quais as informações deseja, a fim de
equacionarmos a resposta adequada. Estamos
aguardando novo contato.

09/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

05/04/2013

05/04/2013

DATA

NOME

05/04/2013

Fernanda guilherme dos
santos

05/04/2013

Anônimo

05/04/2013

Cleusa Elizabeth Prosillo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde Meu nome é Fernanda Guilherme dos
Santos Martins,e o meu nome se encontra no
cadastro e reserva para a entrega de
documentos,gostaria de saber se haverá mais
chamadas,pois no sit vi que já tiveram 5 chamas
e falta mil nomes para chegar ao numero que fui
sorteada,gostaria de saber se haverá a
possibilidade de me chamarem,para essa entrega
desse lote de apartamentos? Estou no aguardo
Muito Obrigada
a cohab me ligou para mim,ir aí fazer o
requerimento de interesse de moradia,más eu
trabalho anonimo,eu revendo perfumes,eu ganho
+ ou - 700 reais bruto. o que eu faço para
comprovar minha renda?
Minha irmã precisa solicitar a minuta da escritura
de compra e venda de um imóvel da COHAB já
quitado que minha mãe e demais herdeiros
doaram para minha irmã, que mora em Curitiba.
Estive aí e informaram-me que para eu pedir em
nome dela precisaria de uma procuração. Pedi
para que ela providenciasse a procuração mas o
cartório de Curitiba pediu um modelo porque
alegaram que cada estado solicita uma
procuração com informações diversas. Seria
possível conseguir um modelo de uma
procuração para que eu possa providenciar para
ela, porque fica muito difícil ela vir para Campinas
pois tem dois filhos excepcionais que precisam de
cuidado constante. Grata Cleusa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Sra. Fernanada, ainda não temos o número de
famílias que serão chamadas do cadastro
reserva. Mantenha seu cadastro atualizado.

05/04/2013

Outros

No dia de sua convocação assinará um
documento com a renda pressumida.

05/04/2013

Outros

Boa Tarde. Conforme contato telefonico do dia
05/04/13, se a procuração for somente para
representar a sua irma na solicitação da minuta
do imóvel, poderá ser uma procuração particular
autorizando a requerer a minuta em seu nome,
com reconhecimento de firma da adquirente.
Caso essa procuração seja usada também no
Cartorio de Notas e Registro para lavrar a
escritura, deverá procurar um cartório para
orientação do conteúdo da procuração e seus
dizeres.

08/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

05/04/2013

maria cristiane pinheiro da
silva

gostaria de saber quais documentos devo levar
pra fazer o plano minha casa minha vida.
obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

05/04/2013

Anônimo

Ola quero saber como eu faço para imprimir o
boleto da cohab de campinas.

Outros

05/04/2013

Wesley Barboza Pinto

Gostaria de me cadastrar o minha casa minh vida
atraves de vcs cohab pois ganho R$ 1300,00 e
tenho um sonho da casa propia tenho dois filho
pequenos qu sonham em ter seu proprio quarto
Obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

05/04/2013

Thamires Cristina Coelho
Dias

Eu gostaria de saber como funciona o Programa
Minha Casa Minha Vida ? E Quais documentos
presciso para me cadastra ? Muito Obrigada !

Programa Minha
Casa Minha Vida

05/04/2013

Anônimo

endereço para o sorteio dia 05/04/2013 .

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
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.
Ainda não é possível impressão via internet, favor
ligar para: 3119-9577 / 3119-9580.
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.
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.
O sorteio foi dia 06/04/2013 na escola do
Residencial Cosmos. Este sorteio é para quem ja
foi aprovado pela Caixa Econômica Federeal,
cujo sorteio foi realizado em 22/09/2012.

DATA
RESPOSTA

05/04/2013

05/04/2013

08/04/2013

08/04/2013

08/04/2013

DATA

05/04/2013

05/04/2013

NOME

Walkiria Folli Herrero

SOLICITAÇÃO

Gostaria de estar cadastrando meu Nome para
tentar uma casa propria pela Cohab de campinas,
pois sou Viuva e pago aluguel, gostaria de saber
como posso fazer minha inscrição.

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.

08/04/2013

Sra. Sandra, aguarde o próximo sorteio, que
ainda não temos data prevista para o próximo.

08/04/2013

Boa noite Venho através desta, solicitar
atendimento, Fiz um acordo na empresa onde eu
trabalho a 15 anos e recebi um valor de R$
10.000 que está aplicado na caixa-poupança, pois
esse valor é o q eu consegui conquistar nesta
vida e como toda família eu tenho o sonho da
casa própria. Gostaria de saber qual é a posição
Programa Minha
Sandra Regina de Almeida
do meu cadastro em relação as casas e apto e
Casa Minha Vida
também se a possibilidade da Cohab me repassar
uma casa, mesmo que já tenha sido ocupada por
outra família, que saiu por diversos motivos e que
eu possa pagar por ela o valor inicial de até 10 mil
reais. Agradeço desde de já a atenção da Cohab
att, Sandra Regina de Almeida - CPF
255.904.408.07 Fone (19) 3291-5595 / 9505-9092

DATA

05/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite Venho através desta, solicitar
atendimento. Fiz um acordo na empresa onde eu
trabalho a 15 anos e recebi um valor de R$
10.000 que está aplicado na caixa-poupança, pois
esse valor é o q eu consegui conquistar nesta
vida e como toda família eu tenho o sonho da
casa própria. Gostaria de saber qual é a posição
Programa Minha
Sandra Regina de Almeida
do meu cadastro em relação as casas e apto e
Casa Minha Vida
também se a possibilidade da Cohab me repassar
uma casa, mesmo que já tenha sido ocupada por
outra família, que saiu por diversos motivos e que
eu possa pagar por ela o valor inicial de até 10 mil
reais. Agradeço desde de já a atenção da Cohab
att, Sandra Regina de Almeida - CPF
255.904.408.07 Fone (19) 3291-5595 / 9505-9092

06/04/2013

alexandre amaral

Bom dia, gostaria de ter uma posição sobre
minha situação referente ao sorteio.Moro na
região do Campo Belo onde a Prefeitura marcou
minha casa como área que sera
desapropriada,na minha rua vários vizinhos já
receberam seu apartamento e se mudaram,estou
preocupado pois não recebi nenhuma notificação
para comparecer até a Cohab. Por favor veja a
minha situação, agradeço e fico no aguardo de
uma breve pronunciamento da Cohab.

06/04/2013

Anônimo

quero saber como me cadastro na minha casa
minha vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Sandra, aguarde o próximo sorteio, que
ainda não temos data prevista para o próximo.

08/04/2013

Boa tarde. Verificamos em nosso banco de dados
que o Sr. realizou o CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia em 01/06/2009 e não fez nenhuma
atualização após a essa data. Participou do
sorteio do Programa Minha Casa, Minha Vida
realizado em 22/09/2012, porém não foi sorteado.
Programa Minha
Sugiro que mantenha seu cadastro sempre
Casa Minha Vida
atualizado para que possa participar de próximos
sorteios, caso novos empreendimentos sejam
atualizados. Quanto ao fato da sua casa ter sido
marcada, sugiro que entre em contato com a
SEHAB - Secretaria de Habitação, através do
telefone: (19) 3119 9633.
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
Outros
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.

09/04/2013

08/04/2013

DATA

06/04/2013

07/04/2013

NOME

Gisele Fernandes Monteiro

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber onde me inscrevo para
participar do programa e quais documentos
necessários.

Olá bom dia. Eu gostaria de saber quais
documentos são necessários para me escrever
na Cohab. Desde já agradeço à atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
Casa Minha Vida
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

08/04/2013

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

08/04/2013

Outros

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, sou a Claudia fiz uma incrição na cohab
em 1999, renovei em 2009 e em 2012 para casa
e nunca recebi nem um comunicado para nada,
moro nos fundos da casa da minha sogra em
uma casa bem antiga que corre o risco de cair
pois se for para reformar tem que derrubar
porque os tijolos estão esfarelando e eu no
momento não tenho como pagar aluguel e muito
menos reformar uma casa que não é minha e
esta casa é dois cômodos e um banheiro mora eu
meu esposo e minha filha de 12 anos que dorme
no mesmo quarto, tentamos fazer financiamento
pela caixa no feirão mas não tinhamos o valor da
entrada que é de 45.000,00 por favor me mande
Claudia Benedita de Oliveira
Programa Minha
07/04/2013
alguma informação eu já estou quase entrando
Capeleti
Casa Minha Vida
em ddepressão de tanto não minha vontade e de
me matar de tanto desespero, é só um desabafo
desde que sai da barriga da minha mãe nunca
tive uma moradia propria sempre foi aluguel e
barraco emprestado para morar hoje não tenho
mais meus pais, casei tive uma filha e fiquei com
medo de ter mais filhos e ver eles passar por tudo
que, meu sogro ficou com pena de nós e deixou
marar neste dois cômodos que agora está
perigoso, quero dizer que não estou acomodada
estou tentado finaciar uma casa mas tudo é muito
caro e isso desanima de viver, por favor manda
uma resposta para mim muito obrigado de
coração Claudia.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Claudia, não foi sorteada no sorteio que
houve em 22/09/2012. Caso haja mudança em
seu endereço compareça para atualizar seu
cadastro.

08/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

07/04/2013 Maricelma Da Silva Queiroz

ola gostaria de saber quando vai estar aberta as
inscrições para minha casa minha vida no meu
município ! por favor entre em contato estou
precisando !!!

07/04/2013

Heliane Da Silva Queiroz

ola eu gostaria de saber quando vai começar as
inscrições da minha casa minha vida por favor
entre em contato rápido.. é urgente estou
precisando

Magnalda Da Silva Queiroz

ola eu gostaria de saber quando vai começar as
inscrições para minha casa minha entre em
contato comigo .. estou precisando !!!!!

07/04/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

Sr. José Francisco, nos passe mais informações
Gostaria de saber a situação do processo
sobre sua solicitação, pois não localizamos. Trata
07/04/2013 José Francisco de Assis Cruz administrativo n. 5623/2006, em nome de Gilson Minuta de Escritura
de uma solicitação à Cohab Campinas ou Cohab
José de Oliveira.
Bandeirantes? Verifique por favor.

DATA
RESPOSTA

08/04/2013

08/04/2013

08/04/2013

08/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

duilio santana carmo

GOSTARIA DE SABER COMO FASSO PARA
ESTAR COMPRANDO UMA CASA DA COAB
EM CAMPINAS É POSILVEL DESTE JA GRATO

08/04/2013

duilio santana carmo

BOM DIA GOSTARIA DE SABER COMO
FASSO PARA ESTAR ADQUIRINO UMA CASA
DA COAB EM CAMPINAS É POSSILVEL COMO
FASSO ,DESTE JA GRATO

08/04/2013

Anônimo

como faço o cadastro pelo site?

08/04/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Sr. Duílio, 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).
Outros
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.
Sr. Duílio. 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).
Outros
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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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

08/04/2013

08/04/2013

08/04/2013

DATA

08/04/2013

08/04/2013

NOME

Marcos Paulo Domingos

Anônimo

08/04/2013 EDN MARIA SaNTOS SILVa

08/04/2013

Maria Inez

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de Saber , se tenho a possibilidade de
prencher o cadastro de uma moradia , pois estou
sem lugar para morar e desempregado, como
faço?

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

08/04/2013

como queeu faço pra me escreve no programa
pela internet??

Não é possóvel inscrição pela internet, apenas
pessoalmente. 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
Programa Minha
a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Casa Minha Vida
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.

08/04/2013

OUAL POSSIÇÃO DO MEU CONTRATO
ATUALMENTE

Favor nos enviar o número do contrato e sua
solicitação.
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
Boa tarde! Gostaria de saber como faço inscrição
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
para o programa minha casa minha vida. Aguardo
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
resposta! Obrigada Maria Inez
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2.
Termo de Quitação

08/04/2013

08/04/2013

DATA

08/04/2013

08/04/2013

NOME

Claudia

Raquel

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber como posso e qdo posso fazer
a minha inscrição para adquirir um imovel

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

08/04/2013

Gostaria de saber como posso orientar minha
empregada doméstica a se inscrever no
Programa Minha casa minha Vida, onde ela deve
ir, que documentos deve levar, quando tem
sorteio? Obrigada, Raquel

Sra. Raquel. 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$
Programa Minha
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Casa Minha Vida 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.

08/04/2013

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 quero participar pois ja estive escrita no ano 2005
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
e ate hoje não tive exito, pois trabalho no
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
08/04/2013 maria jose rodrigues maximo
municipio de campinas desde 2002.Gostaria
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
muito em ter respostas, desde de ja agradeço a
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
oportunidade.
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, PERGUNTAS FREQUENTES,
ITEM 4.2.
eu queria saber sivai ter outro sorteio da minha
Programa Minha
Ainda não temos data prevista para o próximo
09/04/2013 ana cristina tomazio miné
casa minha vida
Casa Minha Vida
sorteio.
Olá gostaria de saber quanto terá novo sorteio, fiz
Sra. Danieli, ainda não temos data prevista para o
Programa Minha
09/04/2013
Danielli
minha inscrição e estou aguardando para
próximo sorteio. mantenha seu cadastro
Casa Minha Vida
participar . Este tipo de processo demora muito?
atualizado.

09/04/2013

09/04/2013

09/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola Gostaria de saber eu fui sorteada mais ainda
nao recebi nenhuma carta sobre a convocação
´para o comparecimento para levar a
Programa Minha
09/04/2013
documentação ate a cohab e estou preocupada
Priscila Araujo de Sa
Casa Minha Vida
sem saber oque fazer porfavor preciso de saber
se ja passou ? meu nome é Priscila Araujo de Sa
Cpf 224708528-89
eu tenho a 3 anos cadastro na cohab o meu
bairro todos ganharão casa e eu não já fui ai
varias vezes e não me ajudarão falarão que não
tem espaço para mais casas no bairro mais eu
como morrador nascido aqui e outros vemos
varios lugares tenho uma finha de tres anos e
minha esposa gravida eu ate tentei pagar aluguel
09/04/2013
rafael henrique
Outros
mais não consegui minha renda não é o suficiente
eu morro na casa dos meus pais com minha
familha minhas roupas estão todas em sacos e
não tem condição de morrar casa é pequena a
unica coisa que quero é o direito da casa propria
como todos espero uma resposta ou auguma
sugestão de andamento grato rafael
boa tarde. eu neusa gostaria de saber si já veio
09/04/2013 neusa divina marinho vicente
resposta da caixa sobre meu financiamento.
Outros
obrigada
09/04/2013

09/04/2013

Anônimo

bruno figueiredo rodrigues

Boa tarde! gostaria de saber a respeito da
escritura doa imóveis do dic 6

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça para agendar nova data para trazer a
documentação.

09/04/2013

Sr. Rafael, mantenha seu cadastro atualizado
para poder participar do próximo sorteio. Ainda
não temos data prevista.

09/04/2013

Sra. Neusa. Aguarde comunicação da Caixa
Econômica Federal.

09/04/2013

Em relação ao Dic VI, ainda não está sendo feita
Minuta de Escritura a Minuta de Escritura. Aguarde comunicação da
Cohab.

eu fiz o cadatro para o programa de casas! no
final de 2011. gostaria de saber se esse ano vai
ter sóteios de casas? eu não aquento mais pagar
Programa Minha
aluguel eu tenho famila tem dia que não tem nada
Casa Minha Vida
pra comer precisso de uma moradia! desdos 16
anoseu sai de casa e u pago aluque desde então
estou pedindo por favor obrigado!.

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da Cohab
Campinas.

09/04/2013

10/04/2013

DATA

09/04/2013

NOME

rosangela batista de jesus

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

boa tarde sr.eliane de Freitas entrei em contato
com a senhora o mês passado e falei que era
casada e minha minuta tinha se perdido na
mudança quando me separei e me orientou por
motivo de ter divorciado era para estar fazendo
outra no estado atual de hoje e hoje estou solteira
mais veio com o nome de casada e a mesma
minuta não mudou nada que me deu de volta o
mes passado o mes passado no dia 11 eu fiz
uma nova minuta onde vc falou que iria vim com
o nome de rosangela batista de jesus mais eu
paguei R$102 reais de novo veio do mesmo geito
estado no nome de casada.o contrato que me
mandaram é o mesmo que me devolveu ai no dia
Boa tarde. Desculpe a confusão. A minuta foi
onze rosangela batista da silva
feita com nome de solteira, com o estado civil de
sales,brasileira,com rg 26909058844 casada com
divorciada, porém na hora de enviar a minuta,
regime de comunhão de bens esta a mesma
Minuta de Escritura
enviei o arquivo anterior. Peço desculpas e
coisa.eu moro aqui no rio de janeiro fui ai so para
estarei enviando hoje para seu endereço no Rio
resolver isto e agora o que faço o numero do
de Janeiro a minuta correta, sem custo algum
protocolo é 01359/2013 requerente rosangela
para a Senhora.
batista de jesus minuta da escritura data
11/03/2013 R$102,00 não posso pagar de novo
ate o protocolo esta rosangela batista de jasus o
terreno ja era meu de solteira deve lembrar de
mim eu paguei um doc e veio mesmo que ja tinha
paguei duas vezes então o mesmo doc.tenho 2
iguais agora o que vc me deu ai e recebi hoje o
mesmo pode me ajudar obrigada.vc me disse que
para pedir a segunda via nao pagava e entregava
em qualquer endereço mais fui ai para tirar outra
atual solteira estou com o protocolo de
19/05/2010 nome rosangela batista da silva sales
e o atual 11/03/2013 rosangela batista de jesus .
quero saber como vai ficar obrigada

DATA
RESPOSTA

10/04/2013

DATA

09/04/2013

09/04/2013

NOME

rosangela batista de jesus

jenifer cantinho gimenes

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

SR.ELIANA DE FREITAS BOA NOITE FOI
FEITA UMA NOVA MINUTA NO DIA 11/03/2013
POR MOTIVO DE ESTAR SEPARADA FOI
FEITA DA CITUAÇAO ATUAL QUE ME
ENCONTRO SOLTEIRA A CASA JA ERA
MINHA DE SOLTEIRA.MAIS RECEBI A MESMA
MINUTA EGORA TENHO 2 IGUAIS VC ME DEU
UMA OUTRA QUE CHEGOU.PAGUE R$102,00
PELA MESMA SE ERA PARA VIM CITUAÇAO
ATUAL DE HOJE E ROSANGELA BATISTA DE
JESUS SOLTEIRA E AGORA
Minuta de Escritura
PROTOCOLO01359/2013 RG 299752446 CPF
26909058844 CONTRATO 1750351 END RUA
CARLOS ALBERTO 270 CASA 2 VILA
CRUZEIRO NOVA IGUAÇU RJ GOSTARIA DE
SABER COMO VAI FICAR SE JA PAGUEI POR
UMA NOVA MINUTA COMO CORRIR ESTE
ERRO DO SISTEMA O PROTOCOLO ESTA
ROSANGELA BATISTA DE JESUS A MINUTA
VEIO DE 01/06/2010 CADE A DE 11/03/2013
QUE FOI FEITA MUITO OBRIGADA NÃO
TENHO CONDIÇÕES DE IR PARA CAMPINAS
Olá Gostaria de saber como faço para me
inscrever para obter uma casa na cohab. Não
possuo imóvel e atualmente estou morando de
favor. Tenho um filho de 6 anos e um recém
nascido.Meu marido está desempregado e minha
renda fixa é de 1,392,60 bruto. Aguardo
Atenciosamente, Jenifer

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sua solicitação veio em duplicidade e ja foi
encaminhada ao Departamento responsável.

10/04/2013

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.

10/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Eu Fiz meu Cadastro no programa
( ImobiLula) minha casa minha vida,logo no inicio
lá na prefeitura (portas abertas),e nunca mais
obtive informações. Gostaria de saber se
Verônica dos Santos Queiróz continuo inscrita, ou se devo fazer algum outro
10/04/2013
Rodrigues
procedimento? Tenho uma amiga, que fez a
inscrição junto comigo e foi sorteada em
setembro 2012, e eu não consigo visualizar se
cheguei ou não a participar do sorteio. Desde já
agradeço a atenção.
bom dia eu fui sorteada no progama minha casa
minha vida mais eu nao tenho interesse em
apartamento.eu fiz o cancelamento do
apartamento no dia 08/04/13. eu moro só. tenho
25 anos moro em campinas a 5 anos de aluguel.
meus pais moram no interior da bahia. aqui em
10/04/2013
diana costa santos
campinas eu só tenho uma prima segunda. a
minha renda é de 915,00. por mes e eu pago
400;00 de aluguel. eu gostaria de diser que
quando ouver alguma desistencia de casa. eu
quero entrar na lista de espera. eu sei que não é
facil, mais nada pra deus é impossivel. obrigada
por a atençao diana costa santos

10/04/2013

Anônimo

como eu faço pra mi cadastrar nas casas da
cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Seu cadastro não foi sorteado. Mantenha seu
cadastro atualizado.

10/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Programa Minha Casa Minha Vida atualmente
só está disponibilizando apartamentos e não
casa. Como a sra optou por cancelar, precisa
aguardar novo sorteio.

10/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

10/04/2013

DATA

10/04/2013

10/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber para cadastro de
imóvel pode ser ferita pelo site ou somente na
cohab mesmo? e qual procedimento

ALEXANDRE LAZZARI

OLÁ. MEU PAI, CARLOS ALBERTO LAZZARI
CPF:02209551820, COMPARECEU A 4a
CONVOCACAO PARA MONTAGEM DA PASTA
DO "PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA".
TODOS OS DOCUMENTOS FORAM
ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS
EXIGENCIAS DA COHAB. NO DIA 09/04/2013,
MEU PAI VEIO A ÓBITO E ESTÁ AGENDADO
PARA O DIA 12/04/2013 JUNTO A AGENCIA DA
PREVIDENCIA SOCIAL PARA QUE SEJA
TRANSFERIDO SEU BENEFICIO DE
APOSOSENTADORIA PARA O NOME DE
MINHA MAE: JOANA DARC DIOGO LAZZARI.
ESTAMOS NO AGUARDO DO RETORNO DA
COHAB QUANTO A APROVACAO DE SUA
ADESAO AO PROGRAMA, MAS GOSTARIA DE
SABER SE O FALECIMENTO DE MEU PAI
REQUER ALGUMA ACAO DA PARTE DE
MINHA MAE PARA ATUALIZAR A
DOCUMENTACAO/SOLICITACAO JA
ENCAMINHADA. OBRIGADO, ALEXANDRE
LAZZARI (FILHO DE CARLOS ALBERTO
LAZZARI E JOANA DARC DIOGO LAZZARI)

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

CADMUT

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.

10/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sr. Alexandre, comparecça até a Cohab munido
dos documentos, incluisive certidão de óbito de
seu pai, para verificar os procedimentos
necessários. De segunda á sexta-feira das 8:00
as 15:00 horas.

10/04/2013

DATA

10/04/2013

10/04/2013

NOME

rosangela batista de jesus

ELEN TATIANE F. DE
SOUZA

SOLICITAÇÃO

SR. Eliane Cristina de Freitas obrigada pela
atenção desculpa alguma coisa Mais agora moro
muito longe para estar resolvendo as coisas.Fica
com Deus agradeço a atenção. Rua carlos
Minuta de Escritura
Alberto nº270 Casa 2 Vila cruzeiro do sul-Nova
Iguaçu - rio de Janeiro-CP:26010490 Rosangela
batista de jesus obrigada o endereço é se caso
precise

BOA TARDE,GOSTARIA DE SABER COMO
FAÇO PARA ME CADASTRAR NO
PROGRAMA??

Solicito enviar copia do contrato nº 0770674 por
e-mail ou correio para poder providenciar
inventário de minha mãe. Peço que enviem o
10/04/2013 ANTONIO MIGUEL BATISTA mais rápido possível e de preferencia no e-mail
de minha advogada: betelimeira@hotmail.com Dra. Elisabete Antunes - OAB/SP 218.718
Qualquer duvida ligar no tel (19) 3033-7088
Por favor, temos um apartamento da COHAB no
bairro Padre Anchieta e tenho perdido inúmeros
negócios de venda do mesmo, pelo simples fato
de ainda não terem definido a diretoria de vocês
10/04/2013
Gabriel Ferreira
(uma vez que precisamos da assinatura para dar
andamento na escritura). Preciso saber quando
isso será resolvido para conseguir exercer o
direito de receber pelo bem que pagamos por
longos 25 anos!!
10/04/2013

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

O meu Horario de trabalho não bate com o do
atendimento tem como me increever pelo site?

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos a sua disposição.

10/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

10/04/2013

Cópia de contrato

Somente o adquirente ou seu representante legal
pessoalmente.

10/04/2013

Outros

Sr. Gabriel - Boa Tarde! Através de contato
telefonico Dra Karina Biacalana fez as
ponderações para a solução da pendência
relatada. Desde ja nos colocamos á disposição.

11/04/2013

CADMUT

Não é possível fazer inscrição no site, apenas
pessoalmente. Compareça e lhe forneceremos
uma Declaração de Comparecimento.

11/04/2013

DATA

NOME

10/04/2013

Aline Maiara de Souza
Medeiro

11/04/2013

FERNANDO HENRIQUE
DOS SANTOS

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber quanto tempo falta para eu ser
comtemplada pelo programa gostaria de ter
alguma posição de vocês. Desde já agradeço.
Aline Medeiro
QUERO SABER SE COM NOME SUJO, EU
CONSIGO UM FINANCIAMENTE NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , PELA
COHAB. GRATO

Mauricio de Melo Lacerda

Gostaria de receber informações sobre a próxima
inscrição, quando irá acontecer e o que é preciso
para conseguir. Também os documentos
obrigatórios.

11/04/2013

Paula de Souza Gabioneto

Gostaria de me cadastrar no projeto minha casa
minha vida, sou solteira pago aluguel,e mae de
um menino de 10 anos que depende de mim, sou
vendedora autonoma como faço para obter o
cadastro?

11/04/2013

Anônimo

documentos necessários para cadastro

11/04/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data definida para o próximo
sorteio. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

11/04/2013

Sr. Fernando o primero passo é fazer o cadastro
Programa Minha no Programa Minha Casa Minha Vida. Quando for
Casa Minha Vida
sorteado, a Caixa Econômica Federal fará um
levantamento de sua documentação.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

11/04/2013

11/04/2013

11/04/2013

11/04/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

olha vcs começaram a mexer numas casas aqui
no jardim santa Eudóxia e desapareceram mais
as pessoas estão invadindo e construindo outras
casas ou vcs dao um jeito ou vou chamar a tv
aqui pq nao e justo outras pessoas construir no
lugar que muitos sofreram para levantar suas
casas por favor pesso uma providencia de vcs
obrigado

Outros

Sua Solicitação foi encaminhada à Secretaria
Municipal de Habitação para as providências
necessárias.

11/04/2013

Anônimo

quando vai ser o proximo sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

11/04/2013

Anônimo

BBoa Tarde! Gostaria de saber quanto tempo vai
demorar parar a caixa liberar os documentos pra
vcs ligarem em nossas casas? Os meus
documentos estão na caixa já faz 5 meses e eu
gostaria também de saber porque está
demorando muito, porque eu liguei ai e eles
falaram que iria demorar de 3 a 4 meses pra
caixa chamar. Quando vai chamar a próxima
remessa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sra. precisa aguardar a Caixa Econômica
Federal ou ligar para F: 3119-9568 / 3119-9570.

11/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

11/04/2013

11/04/2013

11/04/2013

11/04/2013

natalia cristina pinto

gostaria de me inscrever no programa minha
casa minha vida

12/04/2013

Shamara Cristina Lopes

Olá Gostaria de saber como faço para fazer a
inscrição Minha Casa minha Vida.Obrigada

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.

11/04/2013

12/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

12/04/2013

Anônimo

cadastro realizado em 2012 quando saira as
casas

12/04/2013

Anônimo

cadastros realizados em 2012

12/04/2013

Anônimo

meu nome e gisele cristina de oliveira tel
1994500157fiquei cmo suplente e não obtive
resposta ate hoje tenho flho e moro so de aluguel

12/04/2013

PRISCILA LINO DOS
SANTOS

Boa tarde! Está ocorrendo um erro incoveniente,
pois o CEP:13059061 que consta em todas as
minhas contas não é de fato com o endereço da
minha residência (citado cima), consta que o cep
citado é do endereço: R: Lúcio Esteves no Jd.
Florence, me impossibilitado de fazer qualquer
coisa que utilize o endereço, pois vai haver um
advergência. Poderiam me dar um retorno
urgente pois preciso que o CEP seja corrigido o
mais rápido possível. O número do meu contrato
com a COHAB é 1.7100.0624.085-0 na lácuna
não coube todos os números. Grata, Priscila Lino

14/04/2013

marcia rodrigues da silva
camargo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

DATA
RESPOSTA
12/04/2013
12/04/2013

Outros

Seu CPF falta um dígito. Favor verificar e enviar
novamente o número.

12/04/2013

Outros

Sra. Priscila, não consta este número de contrato
com a Cohab Campinas. Não seria seu contrato
com a Caixa Econômica Federal ? Favor verificar.

12/04/2013

Prezada Rita, gostaria de saber se já tem um
resposta da caixa(termo de quitação)como pedido Termo de Quitação
anteriormente. Obrigado

Prezada Marcia. A Caixa está liberando hoje
(15/04), provavelmente até a próxima semana
você estará recebendo. Estamos à disposição
para quaisquer outros esclareceimentos.
Sr. Rodolfo. Caso tenha havido alguma alteração
no seu cadastro, venha atualizar, se não teve
alteração não é necessário.

Gostaria de saber se quem ja, fez a inscrição da
Programa Minha
14/04/2013 rodolfo valentino de souza
cohabe anteriormente tem que fazer de novo??
Casa Minha Vida
grato
Em 2006, ingressei perante a COHABCAMPINAS com um pedido de liberação de
minuta de escritura. O pedido foi protocolado sob
n. 5.623/2006 em nome de Gilson José de
Pelo nº do protocolo ou nome do Sr. Gilson não
Oliveira. Em razão de débito relativo ao IPTU, o
consegui localizar a sua solicitação. Poderia por
14/04/2013 José Francisco de Assis Cruz
Minuta de Escritura
pedido ficou paralisado. Agora, considerando que
favor enviar o nº do contrato e o endereço do
o débito foi quitado, estou em dúvida se devo
imóvel para informarmos sobre o procedimento?
protocolar um novo pedido de liberação de minuta
de escritura ou se posso dar andamento naquele
que já existe.

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

DATA

14/04/2013

NOME

marcia barbosa pinheiro

SOLICITAÇÃO

me cadastrei na cohab em 2008 para o programa
minha casa minha vida so que eu não tenho
acompanhado pelo site por não ter a senha o
algum protocolo gostaria de saber o que fazer
para ter acesso ao sistema e participar de
sorteios

14/04/2013

TANIA MARIA GIMENEZ

gostaria de fazer cadastro no programa minha
casa minha vida, pois pago aluguel

14/04/2013

honorina balta soares

gostaria de entrar no programa minhacasa minha
vida, pois pago aluguel e sou aposentada e
separada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para atualizar seu cadastro. 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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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.
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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida 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

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

DATA

14/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O contrato em referência está sendo depurado.
Boa noite, gostaria de saber qual é o
Assim, para maiores esclarecimentos, solicitamos
procedimento para adquirir a Minuta de Escritura
entrar em contato com esta Cohab-CP do imóvel do meu pai, quais documentos são
Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU,
Gisele dos Santos Andrade necessários, qual o valor desse procedimento e Minuta de Escritura através dos telefones:(19) 3119-9592 ou 3119se é preciso que ele compareça pessoalmente
9591, falar com Wladimir ou Felipe. Ou ainda,
para retirar o documento. Aguardo retorno,
aguardar convocação que será enviada ao
obrigada.
endereço do imóvel com as informações
pertinentes.
Sr. Cesar. Os dois principais requisitos para se
Bom dia, Sou funcionário da prefeitura de
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
campinas, gostaria de fazer inscrição para uma
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
moradia (casa/apartamento), queria saber onde
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
que faço e quais os documentos, a minha filha
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Cesar Rodrigo Barbizan Alves tem tem problema de saúde ( retardo mental).
Outros
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
Também gostaria de saber se tem moradia com
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer
três dormitória sendo que os meus filhos são dois
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
menino e uma menina. Muito Obrigado. César
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
Alves
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.
Prezados, tenho um cadastro a mais de 3 anos,
eu gostaria de informações sobre alguma
Sra. Eliene. Ainda não temos data prevista para o
Programa Minha
Eliene Souza da Silva
previsão de algum sorteio, tenho uma filha de 1
próximo sorteio. Mantenha seu cadastro
Casa Minha Vida
ano e 7 meses, sou mãe solteira. Fico no
atualizado.
aguardo.
Bom dia queria saber se a prefeitura liberou os
Não temos esta informação. Ligue para a
terrenos da região do ouro verde região, vida
Anônimo
Outros
Perefeitura Municipal de Campinas no telefone
nova para alguma construtora e se vai ter algum
156.
novo bairro na região.

Adriana

OLA BOM DIA GOSTARIA DE RECEBER A
DOCUMENTAÇÃO QUE SÃO NECESSARIO
PARA SE FAZER A INCRIÇÃO NA COHAB,
GRATA. ADRIANA

Sra. Adriana. 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$
Programa Minha
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Casa Minha Vida Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer o
seu cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

DATA
RESPOSTA

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

DATA

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

NOME

Rosemary Santiago

odair pires de oliveira

Anônimo

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

15/04/2013

quero me cadastrar no programa minha casa
minha vida ,pois nao tenho uma moradia

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

15/04/2013

quando vai ter inscrição para habitação este ano?

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

15/04/2013

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber docs para inscrição de casa
popular. Sou diarista atualmente moro com meus
padrinhos e uma filha aqui na casa deles Sou
solteira e tenho uma filha de 14 anos. obrigada.

DATA

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

15/04/2013

NOME

mayara da silva ribeiro

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber como me inscrever no
programa de habitação?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
PERGUNTAS FREQUENTES, ITEM 4.2.

15/04/2013

15/04/2013

Anônimo

Gostaria de saber onde, e horario que posso
fazer a inscrição Minha casa Minha Vida.

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.

Anônimo

Boa noite, gostaria de saber se no caso não
havendo holerites dos ultimos 3 meses, pois sou
autonoma, como devo proceder com a
documentação para o Programa Minha Casa
Minha Vida ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

No caso de ser autônomo você poderá tirar
extrato bancario e preencherá no ato da inscrição
uma declaração de renda.

16/04/2013

luciana

Bom Dia! Gostaria de saber o porquê esta
demorando muito por que meus documentos ja
está em analise vai fazer 5 meses essa semana
agora. E eu gostaria de estar sabendo o porquê
esta demorando tanto assim. Me falaram que iria
demorar de 4 a 5 meses e ja vai fazer 5 meses e
eu não tenho a resposta de nada ainda, quando
eu ligo sempre falam que está em analise mais o
prazo era até 5 meses. E vai fazer 5 meses e até
agora nao deram a resposta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Luciana. Depende da Caixa Econômica
Federal. O atraso é do pessoal da Caixa. Entre
sempre em contato com a Cohab nos telefones:
3119-9570 / 3119-9568.

16/04/2013

DATA

15/04/2013

16/04/2013

NOME

marluce oliveira chagas

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

solicito meu cadastro no programa minha casa
minha vida pois nao tenho onde morar

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/04/2013

posso fazer a incriçao para minha casa minha
vida msm nao tendo nem um projeto em
andamento?

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/04/2013

Gostaria de informações sobre quais documentos
tenho que levar até a Cohab para fazer
JÉSSICA PRSICILA AMARAL cadastramento, se precisa ser autenticados, e
16/04/2013
SILVA
quem mora de aluguel que é o meu caso se
preciso levar contrato de aluguel. Desde já
agradeço.

Outros

DATA

16/04/2013

16/04/2013

16/04/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

Sirley Rodrigues

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/04/2013

Boa tarde gostaria de saber como eu faço para
poder adquirir uma casa ou apartamento da
cohab desde já obrigada.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/04/2013

Eu moro num imóvel abandonado desde Maio de
2010, eu queria orientação e saber sobre
cadastramento em habitação tenho 2 filhos de
menores preciso de um lar descente.A quem ler
por favor me ajude ! Sou auxiliar de produção e
moro em Campinas fazem 5 anos tenho como
provar

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/04/2013

SOLICITAÇÃO

Por favor como faço inscrição pra aquisição de
casa ou apto?

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Olá gostaria de saber se meu nome já saiu pro
programa minha casa minha vida pois fiz a
inscrição no começo deste ano em Janeiro 2013!
Amanda Cristina Oliveira de
16/04/2013
E gostaria muito de ser a sorteada pois assim
Souza
realizaria meu sonho da casa propria !!!! Nome:
Amanda Cristina Oliveira de Souza Cpf:
373306808-42 RG: 471366213

17/04/2013

17/04/2013

Anônimo

como faço para saber que tenho os documento
que tenho q leva para cadastro

jessica dantas

Olá, no dia 25 de março, apresentei
documentação para abertura da pasta para envio
de documentos á caixa economica. Gostaria de
saber quando terei um retorno da caixa para falar
a situação do processo. Grata

FABIANA ALEXANDRE DE
17/04/2013
OLIVEIRA

NÃO TENHO RESIDENCIA PROPRIA E
GOSTARIA DE INFORMAÇÕES DE COMO
FAÇO PARA ME ESCREVER NA COHAB OU
NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Amandam ainda não temos data prevista
para o próximo sorteio. Acompanhe pelo site da
Cohab.

17/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

17/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

17/04/2013

Sra. Jessica, favor aguardar comunicação da
Caixa Econômica Federal.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

17/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Recebi carta da SEHAB Campinas datada de
11/9/2012 e postada em 19/9/2012 informado-me
que eu estaria inscrita no Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM) que é um banco
de dados do Município dos candidatos à
aquisição de unidades do Programa Minha Casa
Minha Vida do Governo Federal e avisando-me
do sorteio que seria realizado em 22/9/2012
Programa Minha
17/04/2013 Maura da Conceição Oliveira (como ocorreu). No entanto, consultando o site da
Casa Minha Vida
COHAB Campinas, verifiquei que meu nome não
consta nem na lista de sorteados nem na lista de
inscritos não contemplados. Peço esclarecer de
volta por e-mail minha real situação com relação
aos cadastrados de interessados. Se necessário
comparecerie novamente às dependências da
COHAB para esclarecimentos. Agradeço
antecipadamente urgente resposta.

17/04/2013

17/04/2013

Raiany Alves Rodrigues

Mariane Carolina Augusto

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Maria da Conceição Oliveira, seu cadastro
consta como ativo , feito em 07/03/2012, seu
endereço, A. Cid. Neger Segurado, 188 - jardim
Melina, e a sra. não foi sorteada em 22;09;2012.
Caso haja alguma alteração em seus dados
cadastrais compareça para atualizar.

17/04/2013

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 Boa tarde! Gostaria da informação de quando irão
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
ser feito os cadastros das unidades que sairão no
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
bairro Parque Univesitário, como devo proceder
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
para me cadastrar? No aguardo de um retorno.
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
Obrigada!
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

17/04/2013

Boa noite,gostaria de saber se nessa remessa de
entrega de moradias,tem a opção de casa ou
somente apartamento e se tem a opção,como
devo proceder para solicitar no ato de fazer a
pasta! Aguardo a resposta com urgência.

18/04/2013

Outros

Atualmente apenas apartamentos.

DATA

17/04/2013

17/04/2013

17/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber a data em que posso fazer a
inscriçao minha casa minha vida eu ja tenho
todos os documentos necesarios para fazer a
inscriçao. Obrigado.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

Ana Karolina da Costa
Oliveira

Gostaria de mais informações sobre o programa
minha casa minha vida. Gostaria de saber se
tenho tempo de concorrer. Como faço? Aguardo

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

Janice Pereira

Gostaria de saber se eu posso deixar meu nome
ai com meus documentos para adquirir um
apartamento ou casa que tenha sido
desapropriado e financiar pra mim.Tenho renda e
fundo de garantia como entrada.Aguardo um
breve contato e desde ja agradeço.Já tive
anteriormente um imovel na região do ouro
verde.Porém,por dificuldades financeiras tive que
dispor dele.Pago aluguel e num tenho nenhum
imovel em meu nome.

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

Elisa Escobar

Outros

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Estes apartamentos foram adquiridos pelo
Programa Minha Casa Minha Vida. A venda neste
caso é ilegal. Entre em contato com a Caixa
Econômica Federal, que é o órgão financiador do
imóvel.

18/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

Entre em contato com a Secretaria Municipal de
Habitação a Rua São Carlos, 677 - Vila Industrial
(ao lado da Cohab Campinas) ou no fone: 31199621

18/04/2013

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
eu gostaria de saber como faço para estar
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
18/04/2013 Priscila santana de Camargo fazendo a inscrição para cohab minha casa minha
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
vida.... desde ja agradeço.
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

DATA

17/04/2013

18/04/2013

18/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

eder da silva nalin

Olá,venho através deste pedir uma orientaçao;
apareceu uma pessoa me oferecendo um
apartamento(no bairro Bassoli) e,eu gostaria de
estar comprando,mas nao sei se o proprietário já
pode vender,(Ela tem um tempo minimo
determinado para realizar a venda?).Preciso de
uma orientaçao,fico no aguarde,Obrigado.Boa
noite.

nilson da silva teixeira

gostaria de informações sobre a inscrição do
programa minha casa minha vida e onde faz a
inscrição. Muito grato

Anônimo

qunado a cohab campinas passara novamente no
jd paraiso de viracopos- chacaraformosa
campinas-sp??

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

18/04/2013

18/04/2013

NOME

michael jonathas fonseca
batista

dalva monteiro

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Cara Cohab, Gostaria de saber se as casas
abandonadas no residencial novo mundo2, fazem
parte do programa minha casa minha vida, e se
elas estão disponiveis para cadastrados no
programa como meu caso, são mas de 30 casas
abandonadas a mas de 2 anos sem nenhuma
providencia, estão se tornando alvo de
trafico,invasões, alojamento dfe bichos e outros,
quem sabe vocês nao podem me disponibilizar 1
delas para que possa pagar como os demas.
soube tambem que mutas das pessoas sorteadas
estão vendendo ou alugando os apartamentos no
Programa Minha
jd bassoli e no siris o que eu acho uma injustiça
Casa Minha Vida
se estão fazendo isso, é poque nao precisão de
uma moradia como eu e muitas outras pessoas
que tem que pagar alugueis absurdos sem a
menor comodidade e passar por varios
contragimentos, espero que possão me ajudar
afinal isso acaba sem prejudicial a vossa empresa
tambem sem nenhum reembolso de gastos.
desde ja agradeço a atenção e aguardo vosso
contato, e se Deus permitir, um ecelente contato
com uma otima noticia. Atenciosamente: Michael
Jonathas Fonseca Batista, CPF:22858494860
Fone:19-87304987

Gostaria de informações de como me inscrever
para compra de imovel junto a cohab

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sr. Michel estas casas do Jd. Novo Mundo 2 não
são projetos de competência da Cohab
Campinas. Verifique se há alguma placa de
construtora ou empreendedor.

18/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

DATA

18/04/2013

18/04/2013

18/04/2013

NOME

Anônimo

diogo borges alves

Rosicleia Aparecida Sagrilo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá gostaria de saber se ainda ta pra fazer o
cadastro para os apartamentos do saoo diego

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

eu diogo solicito uma escricao na minha casa
minha vida

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/04/2013

Gostaria de saber como me cadastrar para o
programa.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa noite! Venho por meio deste, perguntar como
faço para fazer uma inscrição no programa para
18/04/2013 ALEX FERNANDES SANTOS
poder ter uma casa da cohab valores e como
faço. desde já vos agradeço Alex Fernandes

18/04/2013

18/04/2013

18/04/2013

Mirian Maria Alves Roberto

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Gostaria de saber se posso retirar a minuta de
escritura para minha sogra e quanto é o valor da Minuta de Escritura
taxa

Anônimo

Para levar a documentação é necessario de
alguma senha ? E aonde e como eu posso
conseguir esta tal senha ?

Anônimo

bom dia? gostaria de sabe porque esta
demorando a minha quadra d1 do sirius pois essa
semana que vem ja vai fazer 5 meses e nao
tenho retorno de nada posso sabe porque esta
demorando ou deu algum problema sera que
posso sabe gostaria que me manda a resposta

RESPOSTA

Favor nos informar nome do adquirente,
endereço e número do contrato.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar comunicação da Caixa
Econômica Federal. Dependemos da Caixa
Econômica liberar.

DATA
RESPOSTA

19/04/2013

19/04/2013

19/04/2013

19/04/2013

DATA

18/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Gostaria de fazer uma denúncia de uma família
que acho que não foi sorteada pela cohabcp e
estão morando numa casa localizada na Rua:
João Alves farias nº107 antiga 21 Cj Residencial
Pq São BentoII Campinas.Sendo que essa família
é a terceira que reside nessa casa,a primeira
família que morou nessa casa era
proprietário,morou pouco tempo e se mudou
depois veio uma outra família morar nessa casa
morou menos de um ano e se mudou também e
agora mudou essa terceira família acho que faz
mais ou menos uns três anos que reside nessa
casa.Gostaria que essa denúncia fosse apurada
o casal que mora nessa casa atualmente a
mulher se chama Thaís e o homem Anderson
talvez com esses dados os senhores poderão
verificar se é o mesmo nome que consta na
documentação que foi entregue na cohabcp para
que os mesmos pudessem adquirir a casa .
Desde já agradeço e se caso essa minha
denúncia não for verídica peço desculpa pois pelo
fato de duas famílias diferentes já terem morado
nessa casa, talvez a pessoa que foi sorteada pela
cohabcp para morar nessa casa não quis a casa
e passou para outra família sem o conhecimento
da cohabcp.E isso seria ilegal pois se o
proprietário dessa casa não a quis o correto seria
devolver a chave para a cohabcp para ela ser
sorteada para outra família que fez inscrição!!! E
caso não encontre ninguém na residência o local
do endereço do trabalho da Thaís é um salão de
Cabeleireiro da famíia dela localizado na
Rua;Daniel Moacyr Novaes Lipp n°61 Jd velho
Maracanã (próx a praça João Amazonas,próx a
Casa de Carnes Bonanza)

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Solicitamos que esta denúncia seja encaminhada
a Caixa Econômica Federal, pois o Residencial
São Bento II não é de responsabilidade da Cohab
Campinas.

19/04/2013

DATA

19/04/2013

19/04/2013

19/04/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola, boa noite meu nome e juliana eu fiz o
cadastro ai na cohab do ultimo sorteio , mais não
tive a sorte de ganha... mais visualizando o
cadastro reserva meu nome não consta la ...
gostaria de sabe pq ele não se encontra, se
quanto teve o sorteio eu recebi a carta para
participa.. eu acho que meu deveria esta como ta
de todas as pessoa, por favor me de uma
resposta ficarei muito grato ....

Programa Minha
Casa Minha Vida

O sorteio que teve dia 22/09/2012, apresentou
uma lista de sorteados titulares e reservas. A
senhora não foi sortada. Mais de 47.000 famílias
não apareceram em nenhuma lista, porque não
foram sorteadas como a sra. Aguarde o próximo
sorteio e mantenha seu cadastro atualizado.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas

19/04/2013

Gostaria de obter informações sobre como
adquirir um imóvel através do programa minha
casa minha. Tenho uma renda de R$ 1.243,00,
solteira e tenho dois filhos. Muito Obrigada Gisela
Fornasari

Sra. Gisele, 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$
Programa Minha
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Casa Minha Vida 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,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/04/2013

Por favor qual o procedimento para entrar no
Programa? Qual a renda maxima? Posso usar
FGTS

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

jliana de jesus moreira

Gisela Alejandra Fornasari
Avino

Anônimo

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/04/2013

Sra. Rosa Angela. O contrato em referência está
apto para feitura da minuta de escritura. Assim,
para maiores esclarecimentos, solicitamos entrar
GOSTARIA DE SABER SE JÁ POSSO RETIRAR
em contato com esta Cohab-CP - Coordenadoria
A MINUTA PARA REGISTRAR O
19/04/2013 ROSA ANGELA SCUCIATO
Minuta de Escritura de Liquidações e Fundos - CLFU, através dos
APARTAMENTO. AGUARDO SEU PARECER.
telefones:(19) 3119-9592 ou 3119-9591, falar com
GRATA,ROSA
Wladimir ou Felipe. Ou ainda, aguardar
convocação que será enviada ao endereço do
imóvel com as informações pertinentes.

22/04/2013

DATA

19/04/2013

19/04/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

adquiri casa ou apartamento q esta indo a leilao
com eu fasor pra saber como fuciona

Olá quero me cadastrar no minha casa minha
vida.tenho um filho defiente e quero saber quais
documentos preciso levar.

DATA

20/04/2013

20/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Raquel Duarte pereira

Quero renovar minha solicitação de minha casa
própria, e renovar meu cadastro,mas estou em
um emprego novo que não posso perder, pois
sou divorciada e tenho minha filha para sustentar
e não posso faltar e os horários que a cohab está
aberto é impossivel eu conseguir ir ,por gentileza
poderiam cadastrar meu novo emprego ,
Os dois principais requisitos para se inscrever no
telefones para contato para renovação de meu
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
pedido de minha casa ,minha vida ? Empresa
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 ACS incorporadora e Construtora av: carlos de
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
souza campos( norte Sul),Edificio Avenida
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
cambui fone 19 3515 2550 3515 2500 e o meu
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
salário é de R$865,00 é pouco mas é o que nos
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
mantém ,meu telefone residencial mudou 19 3029
A lista de documentos está no site:
3052 , moro com meus pais devido não ter meu
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
próprio lar,cel 19 9313 3175 , acho que é só
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
esses dados que precisam mudar atualizei no ano
passado pessoalmente , mas já faz quase 5 anos
que estou a esperar a tão sonhada
casa.Agradeço a atenção e desde já peço
desculpas de relatar por aqui é porque não tenho
mesmo um horário para ir até vocês no momento.

22/04/2013

Jane Silva

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
Gostaria de saber se há previsão para inscrição
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
de novos conjuntos habitacionais para minha irmã
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
que mora em Campinas.
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

22/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

20/04/2013

Adilson Ferreira Da Silva

VENHO ATRAVES DESTA PARA QUE POSA
ESTA RENOVANDO O MEU CADASTRO NO
PROGAMA MINHA CASA MINHA VIDA EU NÃO
TENHO CASA PROPRIA E PAGO ALUGUEL E
JÁ NÃO ESTOU AGUANTADO MAIS PORESAS
E OUTRAS QUE ESTOU ME ESCREVENDO
OBRIGADO !!

20/04/2013

karona correa tamarozzi

gostaria de saber o valor da divida ativa e o
numero do contrato

20/04/2013

karina correa

20/04/2013

Anônimo

20/04/2013 josicleide herculano da silva

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

22/04/2013

Não podemos passar tal informação. Favor
informar nome do adquirente, numero do contrato
e endereço.

22/04/2013

Favor comparecer pessoalmente o adquirente do
contrato.

22/04/2013

Favor aguaradar, pois ainda estão sendo
chamados os sorteados titulares.

22/04/2013

Regularização
Fundiária

queria a copia do antrato, e o numero. pois o
original foi perdido e queremos quitar as
Cópia de contrato
prestacoes do imovel. Desde ja agradeço a
atencao...
no ultimo sorteio da minha casa minha vida em
22 de setembro de 2012no estadio eu fiquei como Programa Minha
reserva vocês tem previsão de quando serei
Casa Minha Vida
chamada e se vou ser chamada ???

quero me cadastrar no programa minha casa
minha vida e poder ter a oportunidade de
conquistar minha propria casa, minha propria
moradia e viver com dignidade eu e minha
familia .

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

22/04/2013

DATA

21/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

lucia machado lourenço

fiz um cadastro em moradia 13 de setembro de
2001 a gostaria de saber como esta o andamento
como eu estou na fila de espera já se passaram
12 anos em primeiro lugar são as pessoas da
área de risco mas tiram elas desses lugares e
elas acabam vendendo a casa e voltam pra área
de risco e com isso as pessoas que tem o
cadastro ficam na fila esperando sabe deus ate
quan04do gostaria muito de saber uma resposta
obrigado

21/04/2013

sandra aparecida serafim

21/04/2013

Jose Aparecido Batista

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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
Programa Minha Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
Casa Minha Vida
15:00 horas para atualizar seu cadastro. A lista
de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas

Bom dia Sandra. Para realizar o CIM - Cadastro
Bom dia, GOSTARIA DE UM
de Interesse em Moradia da COHAB, a pessoa
ESCLARECIMENTO, quando fui preencher o
deve trabalhar ou residir em Campinas há mais
cadastro tinha que morar ( OU ) trabalhar em
de 2 anos. O sorteio realizado no dia 22/09/2012
campinas, Mais agora depois de anos de
foi com as famílias cadastradas no CIM para
espera,que tive a felicidade de ser sorteada para
atendimento especificamente no Programa Minha
pegar o apartamento, os atendentes me falaram
Casa, Minha Vida. Dessa forma, se sorteada,
Programa Minha
que, não pode só TRABALHAR em Campinas,
Casa Minha Vida para ser atendida a família deve se enquadrar nos
tem que morar também. mais no site está CLARO
critérios do referido Programa, sendo que um
,Morar ou Trabalhar na Cidade. Não tenho casa
deles é comprovar residência em Campinas.
própria,pago aluguel e não me deixaram pegar o
Dessa forma, a Sra. só será atendida em
apartamento. mesmo, trabalhando, Votando e ser
Campinas, quando for lançado algum programa
nascida em Campinas. Aguardo uma resposta.
habitacional que não seja necessário residir no
Atenciosamente,Sandra.
município, apenas trabalhar.
Bom dia Sr. José Aparecido. Conforme previsto
no edital de concurso de 2011, o prazo de
validade é de dois anos a partir da data da
homologação em 24/10/2011, podendo ser ainda,
Participei de um processo seletivo em 2010 para
prorrogado por mais dois anos. Assim, o prazo de
auxiliar de topografia, porém vejo que não
Outros
validade deste concurso, termina em 24/10/2015.
convocou ninguém, gostaria de saber se va haver
Com relação à contratação, também previsto em
ainda este ano uma convocação,
edital de concurso, o preenchimento das vagas
ficará a critério da Cohab Campinas, devendo ser
observado o prazo máximo de validade do
concurso.

DATA
RESPOSTA

22/04/2013

22/04/2013

24/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

21/04/2013

Anônimo

gostaria de saber qual proximo sorteio

22/04/2013 ana caroline borges georges

22/04/2013

ADRIANA LIMA

bom dia. como faço para saber de informaçoes
de uns terrenos que estavao em venda ou
doaçao (nao sei) ,na vila boa vista e bairro boa
vista.

POR FAVOR ME PASSE NESTE EMAIL LISTA
DE DOCS PARA INSCRIÇÃO PARA CASA
PRÓPRIA. OBRIGADA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

22/04/2013

Outros

Por enquanto não ha nenhum nesta situação.

22/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

22/04/2013

OLÁ, a algum tempo atras estive ai na cohab em
campinas e conversei com a Neide sobre casas
no bairro vila industrial em Piracicaba que vão ser
"revendidas" devido ao não pagamento pelo
proprietario, ela me deu um papel com os
Sra. Andressa, não se trata de imóvel da Cohab
documentos necessarios mais perdi e não me
22/04/2013
Andressa Santos Brieda
Outros
Campinas e sim da Cohab Bandeirantes. Entre
recordo mais quais são, vendi um apartamento no
em contato com a Cohab Bandeirantes.
bairro jupiá e quitando o saldo devedor vou estar
com 75mil em mão, gostaria de saber se existe
casas nessa situação na vila industrial em
Piracicaba e o que necessito para adquirir uma.
Aguardo Andressa
PEÇO POR GENTILEZA RESPOSTA
Sra. Edna. Consta em noosso sistema que a
REFERENTE Quitação DO MEU IMOVEL OU
Minuta de Escritura foi enviada por carta em
22/04/2013 EDN MARIA SaNTOS SILVa
Termo de Quitação
ANDAMENTO DO PROCESSO COMO ESTA!?
11/05/2010. Compareça até a Cohab para saber
AGRADEÇO EDNA MARIA
o que houve.

22/04/2013

22/04/2013

DATA

22/04/2013

22/04/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber quais os documentos
necessario de entrega para contrato

Boa noite , gostaria de saber quando ou se já
esta aberta as vagas para inscrição ? Precisa ter
nome Limpo ? Aonde posso fazer ? E posso fazer
mesmo sendo solteira ?? Att.

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

DATA

22/04/2013

22/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

LUIS CARLOS DUARTE

Prezados (as), Uma equipe de pessoas em
parceria com a CPFL há algum tempo (mais ou
menos 3 meses), passaram em minha residência
e cadastrou-me informando que iriam realizar a
troca de minha geladeira. Seria uma campanha
em parceria com a Prefeitura e CPFL para que
contribuissemos com a econia de energia nas
residencias. (PEE - Programa de eficiencia
energetica). Acontece que, em contato com a
CPFL me informaram que trata-se de uma
parceria entre a prefeitura e a CPFL, e que eu
deveria entrar em contato com a Prefeitura.
Fiquei sabendo que há algum tempo foram
realizados troca de geladeira para as pessoas da
"minha casa minha vida". Gostaria de saber se
este departamento tem esta informação ou me
informar onde devo entrar em contato, pois, na
semana passada vieram em minha casa para
realizar a troca de geladeira, mas como não
haviam ninguem na minha casa a equipe que
faria a troca foi embora e disse que eu deveria
entrar em contato com a Prefeitura. Certo da
atenção, aguiardo retorno. Obrigado! Luis C.
Duarte 19-9330.7730 / 8185.2579

Outros

Favor entrar em contato com a Prefeitura
Municipal de Campínas via internet ou pelo fone
156.

23/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

Laura de Jesus Salvador
Fiorentini

gostaria de fazer cadastro de moradia

DATA

22/04/2013

22/04/2013

23/04/2013

23/04/2013

NOME

Rogerio Alves

cassia rodrigues batata
baldassim

Patricia Luciane Fortunato

FABIANA KATSURAGAWA
DOS SANTOS

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

Os dois principais requisitos para se inscrever no
oi me chamo cassia,estou muito nessecitada de
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
uma casa,pago aluguel onde eu moro tenho tres
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 filhos e esta muito complicado ,pra mim,com o
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
dinheiro do aluguel quer/04/2013ia pagar algo que
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
fosse meu ,tenho 35 anos e penso sobre meu
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
futuro em nao ter uma moradia fixa,por favor me
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
ajudem ,como fazer um cadastro para realizar
A lista de documentos está no site:
meu sonho de uma casa propria ,agradeço a
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
atençao ,cassia 22
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

Desejo fazer o cadastro de moradia

No dia No dia 06/04/2013 fui ate a escola para o
sorteio dos apartamentos, peguei o endereço
mas não fui informada quando vou assinar a
documentação e retirar a chave do apartamento
gostaria de saber pelo menos a data.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação das Assistentes Sociais da
Cohab.

23/04/2013

SOLICITO CADASTRO PARA SORTEIO,CASA
COHAB

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

DATA

23/04/2013

NOME

ana maria de campos

SOLICITAÇÃO

sou funcionaria publica aposentada spprev,e
quero me escrever para projeto minha casa
minha vida,ganho pouco e sou portadora de
deficiencia publica e nao tenho moradia, ganho
1500 reais e solçicito uma inscriçao para uma
casa com 03 quartos.posso pagar ate 250 reais

Conforme solicitação anterior de nº 865/2013
respondida pelo Sr. Marcelo R. B. Ribeiro, me foi
informado que para obter a 2ª via ou cópia do
meu contrato devo ir pessoalmente, assim peço
que informem: - QUAIS OS DOCUMENTOS
TENHO QUE LEVAR? - HÁ ALGUM CUSTO? 23/04/2013 ANTONIO MIGUEL BATISTA TENHO QUE AGENDAR HORÁRIO ANTES OU
SE NÃO QUAL O HORÁRIO DE
ATENDIMENTO? E QUAL MELHOR DIA? - EM
QUAL ENDEREÇO DEVO IR E QUAL DEPTO
DEVO PROCURAR? aguardo retorno deste
atendimento ou pelo e-mail acima de minha
advogada ou pelo tel (19) 3033-7088

23/04/2013

Renata de oliveira

Moro em area de risco,posso fazer
inscrição.mesmo morando na casa de minha
mãe.

boa tarde meus documentos foram pego pela
23/04/2013 neusa divina marinho vicente cohab no dia 04/02/2013, gostaria de saber si já
veio resultado da caixa? obrigada neusa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

Em relação a solicitação do Sr. Antonio Miguel
Batista, solicitamos comparecer com os
documentos pessoais; o custo (se ja foi retirado o
custo é de R$ 48,00) se ainda não foi retirado,
Cópia de contrato
não tem custo; o horário é de segunda á sextafeira, gas 8:00 as 15:00 horas, endereço A.
Prefeito Faria Lima, 10 (esquina Rua São Carlos)
Vila Industrial.

23/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

23/04/2013

Sra. Neusa, favor aguardar comunicação da
Caixa Econômica Federal.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

23/04/2013

Camila Roberta dos Santos

Gostaria de solicitar copia do contrato

Cópia de contrato

23/04/2013

tania regina paschoal araujo
silva

Gostaria de saber quando começa o período de
inscrição?

23/04/2013

ALESSANDRA DOS
SANTOS DE ARRUDA
FRANCO

23/04/2013

Anônimo

!

keila lio dos santos

gostaria que atualizem a listagem de convocados
da sexta turma da minha casa minha vida que o
site a pagina não esta abrindo o com os nomes
dos comtemplados aonde mostra data/horario.
grata Atenciosamente keila santos

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

Anônimo

Anônimo

Favor comparecer na Cohab Campinas, o
adquirente, munido de documentos, no horário
das 8:00 as 15:00 horas.
Sra. Tania, 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).
Programa Minha
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
Casa Minha Vida
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer ou
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

GOSTARIA DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE
OS PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR A
ESCRITURAÇÃO DA CASA DOS MEUS AVÓS, Cópia de contrato
CONTRATO 270.772, DE BENEDICTO DA
SILVA. ATENCIOSAMENTE ALESSANDRA

Amanha dia 25/04/2013 faz um mes que vcs
prometeram na EPTV Campinas que iriam retirar
os entulhos das casas destruidas, mais até hoje
não vi vcs retirarem nada dos entulhos, se até
amanha nao começar a retirada vou entrar em
contato com a EPTV novamente.
olá gostaria de saber se é verdade que a rua prof
dr ottilio guerneli conhecida como jardim lisa vai
ser legalizada.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA
23/04/2013

24/04/2013

Favor nos enviar o endereço do imóvel e número
do contrato.

24/04/2013

Outros

Envie sua solicitação.

24/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos a data de publicação. Já está no
link mas tem que ser juntamente com o Diário
Oficial do Municipio. Aguarde a publicação.

24/04/2013

Outros

Apesar de sua solicitação estar sem endereço do
fato, foi enviada à Coordenadoria especial de
Habitação popular da Secretaria Municipal de
Habitação, nesta data 24/04/2012 as 09:00 horas.

24/04/2013

Outros

Favor entrar em contato com a Prefeitura
Municipal de Campinas pessoalmente ou pelo
fone 156.

24/04/2013

DATA

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

NOME

rogerio antonio da silva

José Carlos Valdivia

emerita oliveira dos santos

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Tenho 36 anos, vivo uma uniao estavel
a 5 anos, tenho um filho de 2 anos e 2 filhas do
meu primeiro casamento. Quero uma casa,
preciso de ajuda. Obrigado,

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

24/04/2013

Gostaria de informação sobre o andamento da
minuta que foi solicitada.

Prezado Senhor Verificamos que não foi
protocolada nesta Cohab/CP nenhuma solicitação
de minuta de escritura em nome do Sr. Benedito
Valdivia. Encaminhamos em 28/03/2013 via
Minuta de Escritura correio, a relação de documentos necessários
para a elaboração da minuta. Esclarecemos que
para a elaboração da minuta serão necessários
os documentos solicitados. Estamos à disposição
para maiores esclarecimentos.

25/04/2013

Ola boa tarde gostaria de saber mais sobre o
minha casa minha vida ou imovel cohabe,gostaria
de saber quais sao as pessoas que podem entrar
no programa. como posso me inscrever,e renda
para participar,e se restricao no nome impede
alguma coisa? desde ja grata

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
Programa Minha Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
Casa Minha Vida 15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas

24/04/2013

DATA

24/04/2013

24/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Boa Tarde?Gostaria de utilizar esse meio de
comunicação para fazer uma denúncia de uma
família que está residindo numa casa da Cohabcp
mais ou menos uns três anos sendo que não
foram sorteado pela Cohabcp.Sendo que essa é
a terceira família que residi nessa casa a primeira
família era proprietária morou pouco tempo e se
mudou depois residiu uma segunda família morou
menos de um ano e se mudou agora tem essa
família!!Provavelmente o proprietário dessa casa
não quis morar nessa casa e passou para outra
família sem o conhecimento da Cohabcp e isso
seria ilegal ao meu ver!!Gostaria que a Cohabcp
ou um fiscal da caixa apurasse essa denúncia o
casal que mora nessa casa a mulher se chama
Thaís e o marido Anderson talvez com esses
nomes vcs podem verificar se é o mesmo que
consta na documentação que foi entregue para
adquirir essa casa.O endereço é Rua:João Alves
Farias n°107 antiga 21 Pq São BentoII Campinas
Cep:13058.141 ou se não tiver ninguém em casa
a mulher trabalha num salão da família dela
localizado na Rua:Daniel Moacyr Novaes Lipp
n°61 Jd Velho Maracanã(próx a Casa de Carne
Bonanza ou Praça João Amazonas).

fabiana tristao

fiz um cadastro de interesse em 2001 mas desde
então não recebi nenhum comunicado. gostaria
de saber que eu preciso fazer pra me cadastrar
pois tenho muito interesse em conseguir um teto

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Este Conjunto Habitacional não é de
responsabilidade da Cohab Campinas. Procure a
Caixa Econômica Federal.

24/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

24/04/2013

DATA

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SANDRA AP DA SILVA

Boa tarde, por favor eu estou com uma carta de
comunicado da prefeitura onde consta dia sorteio
que foi em 22/09/2012 que somente recebi ontem
dia 23/04/2013.Gostaria de saber se eu fui
sorteada para programa minha casa minha vida
do governo, não estou conseguindo localizar pelo
site. Grata Sandra

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Sandra não foi sorteada, mantenha seu
cadastro atualizado.

24/04/2013

Vivian Cristina Caria

Boa tarde gostaria de saber sobre o programa
minha casa minha vida,no ano passado teve o
sorteio,gostaria de saber se quem não conseguiu
ser sorteado,se terá outro e se tem prazo...é que
estou quase sem condições de manter o aluguel
em dia e com 2 crianças menores ainda fica mais
dificil. Será que ainda este ano sai mais alguma
coisa? Será que vc pode verificar o meu caso e
me dar alguma imformação sobre a minha
situação? Obrigado fico no aguardo Vivian

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. vivian, seu cadastro continua para o próximo
sorteio. mantenha atualizado. Ainda não temos
data definida.

24/04/2013

gostaria de saber como que eu fasso para
adiquirir um imover pela cohab minha casa minha
vida, pago aluguel, tenho uma filha, estou
desempregado fazendo bicos, minha esposa faz
alguns bico tambem assim como eu, preciso
muito de uma casa ou apartamento proprio para
que possa sair do aluguel, por favor gostaria de
faze a inscrição para adiquirir um imovél.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

gustavo pereira dos santos

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

gustavo pereira dos santos

nao condiçoes de comprar uma casa pago
aluguel, e estou desempregado com uma filha
minha esposa trabalha por conta sem renda
nenhuma, faço bico, quero sair do aluguel.
gostaria de sabr o que é necessario para que u
possa adiquirir um imovel proprio em meu nome
por favor me de uma respsta

24/04/2013

graziele ferreira miranda

ola é que tenho uma duvida fui convocada para
levar a documentação para fazer a pasta em tão
é que tenho uma filha sindromatica com
probleminhas muito grave e falaram que tenho
que ir antes da data para comunicar vcs sobre
minha filha na verdade o que devo fazer por favor
desde já obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Venha conversar com a Assistente Social antes
de sua convocação.

25/04/2013

24/04/2013

Anônimo

Olá gostaria de saber se vcs tem algum projeto
para Itapetininga-sp

Programa Minha
Casa Minha Vida

Procure a Prefeitura Municipal de sua cidade para
se informar sobre o Programa Minha Casa Minha
Vida.

25/04/2013

Anônimo

Bom dia! Eu recebi a convocação para montar a
pasta da casa. Eu estava no cadastro reserva, e
eu gostaria de saber se na hora eu ja sei se vai
ou não dar certo de eu adquirir o imovel?

Outros

Sua documentação será encaminhada para a
Caixa Econômica Federal para aprovação.

25/04/2013

24/04/2013

25/04/2013

raquel dos santos rodrigues
25/04/2013
oliveira

Ola gostaria de ter uma casa do programa minha
casa minha vida d campinas estas casinha
populares

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

DATA

25/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Patricia Cristine da Cunha

Bom dia. POr favor,gostaria de tirar uma duvida,à
12 anos atrás comprei uma casa de cohab de
uma funcionaria publica,e até hoje não fizemos
nenhum contrato.Em contato com a advogada da
senhora que compramos a casa a mesma me
disse que está aguardando junto à prefeitura um
documento com valor venal pois o cartório não
fará o contrato sem o documento.Gostaria de
saber se é necessári realmente esperar o
documento ou só irmos até a cohab para fazer a
transferencia. Grata e no Aguardo Patricia

25/04/2013

Anônimo

25/04/2013

Elaine regina de freitas
ferreira

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Boa tarde, Sim é necessário esperar. Como se
trata de imóvel quitado do Residencial Vida Nova
a transferencia deverá ser feita em cartorio por
instrumento publico. Para tanto tera que recolher
o ITBI na Prefeitura e para isso é necessário o
valor venal do imovel.

26/04/2013

O cadastro é feito apenas pessoalmente na
Cohab. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
REALIZEI O CADASTRO VIA INTERNET NO
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a mais
SITE DA PMC - INFORMANDO O ENDEREÇO E
de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
E-MAIL PARA CONTATO, GOSTARIA DE
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
SABER COMO SERÁ REALIZADA A
Outros
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
CONVOCAÇÃO NESTE CASO OU SE TENHO
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer ou
QUE IR A COOHAB PARA FAZER O
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
CADASTRO?
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Venha atualizar. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
bom dia tenho o cadastro da cohab para o
Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas a
programa minha casa minha vida ainda não fui
mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
sorteada mais já faz 05 anos que tenho o
a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
cadastro quando eu fiz o cadastro morava com a Programa Minha
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
minha mãe e hoje morro sozinha,e pago aluguel, Casa Minha Vida
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer ou
gostaria de saber se preciso atualizar meu
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
cadastro e como tenho que fazer desde já
está no site: www.cohabcp.com.br
agradeço ....
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

25/04/2013

DATA

25/04/2013

25/04/2013

25/04/2013

NOME

Casas

SOLICITAÇÃO

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER COMO
FAÇO PARA ESTA ASSUMINDO CASA E ESTA
QUITANDO IPTU DE CASAS QUE JA SE
ENCONTRA ABANDONADAS PELOS
PROPRIETARIOS E ESTA PASSANDO PARA O
MEU NOME, VOCES PODEM ME INFORMAR
QUAL É O PROCEDIMENTO? GRATA
AGUARDO RETORNO.

Anônimo

Boa Tarde !

juliana lucia araujo

Boa tarde, gostaria de uma informação fiz uma
inscrição de casa popular e gostaria de saber se
ainda é valido, se precisa de fazer um
recadastramento, pois tenho um irmao solteiro
que chegou uma correspondencia para o mesmo
fazer recadastramento e p mim que fiz antes dele
nunca chegou nada, apenas em setembro de
2012 chegou um comunicado que teria um sorteio
n o qual nao foi sucedico p mim. Obrigado Juliana

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Estes imóveis quando são retomados pela Justiça
são reintegrados pela Cohab e são chamados
quem está no cadastro. 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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

Outros

Favor enviar sua solicitação. 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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/04/2013

DATA

25/04/2013

NOME

Marlene Oliveira

26/04/2013

fernanda pecca

26/04/2013

Anônimo

26/04/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom noite Me disserao que amanha 26|04 avera
inscrição para apartamento na COHAB de
Campinas, Gostaria de saber se vai ter mesmo,
qual o horario e o qual a documentação que
preciso levar?

gostaria de saber como faço para fazer meu
cadastro nas casas

ffg
Bom dia, eu pedi as contas do trabalho 2 dias
antes de receber a carta da cohab...Isso vai
atrapalhar o meu financiamento?

26/04/2013

FABIO VILARIM DE LIMA

Bom dia, Tenho interesse de me cadastrar nos
programas habitacionais, o que preciso fazer ?
Onde me cadastrar ?

26/04/2013

Anônimo

Aonde fica o residencial pires?

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

Outros

Encie sua solicitação.

26/04/2013

Outros

Venha no dia de sua convocação e converse com
a Assistente Social.

26/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

Outros

Este residencial não é de responsabilidade da
Cohab Campinas.

26/04/2013

DATA

26/04/2013

26/04/2013

26/04/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

sandra bruno de oliveira

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia eu queria me escrever em minha casa
minha vida em campinas

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

bom dia eu ganho aproximadamente 1.370 reais
bruto,eu pretendo comprar um imovel,tem como
eu fazer um financiamento pela cohab com esta
renda?eu tenho um pouco de dinheiro da entrada
guardado,o que eu preciso pra poder comprar?

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

ola gostaria muito de fazer a inscriçao para ter
minha casa moro no fundo da casa dos meus
pais ,gostaria de ter minha casa .aguardo retorno
grata....

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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 boa tarde gostaria de saber pra mim receber casa
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
antonio wellington moura de pela a cohab se estiver com o nome sujo eu não Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
26/04/2013
farias
consigo receber a casa pelo programa minha
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
casa minha vida
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

26/04/2013

Jose henrique ribeiro de
araujo

gostaria de saber como eu fasso pra faser um
cadastro pra moradia ,na cohab??? desde ja
agradeço a atençao e aguardo um retorno...muito
obrigado

26/04/2013

Anônimo

ola eu so joelson santos da silva e fiscadatro na
cohabi quero saber como anda oprocesso

26/04/2013

Idelmo Jose Tivelli

Boa Tarde! Solicito que seja informado a este
signatário, se o contrato já está liberado para a
feitura de minuta de escritura.

26/04/2013

Sr. Joelson aguarde o próximo sorteio e
mantenha seu cadastro atualizado. Ainda não
temos data prevista.
Prezado Senhor Informamos que, ainda não é
possível providenciar a minuta de escritura para o
Conjunto Habitacional Santo Dias - Dic VI.
Quando liberada vamos comunicar aos
Cópia de contrato
adquirentes. Quanto a 2ª via do contrato, pode
ser solicitada nesta Cohab/CP,o valor é de R$
48,50. Estamos à disposição para quaisquer
outros esclarececimentos.
Programa Minha
Casa Minha Vida

26/04/2013

29/04/2013

DATA

NOME

26/04/2013 yves andre ghislain anthoine

SOLICITAÇÃO

solicito informações e procedimentos para
inscrição no programa minha casa minha vida,
antecipadamente agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

O POR QUE SOMOS CONVOCADOS PARA
ABRIR PASTA O QUE SIGUINIFICA QUE
TEMOS CHANCE DE TER CONSEGUIDO UMA
MORADIA PQ NO ULTIMO SORTEIO DO ANO
PASSADO MEU NOME APARECEU E FIQUEI
NA PARTE QUE SE ALGUEM DESISTECE EU
Programa Minha
Favor nos enviar nome completo e CPF para
27/04/2013
Anônimo
ENTRARIA NO LUGAR QUANDO CHEGASE
Casa Minha Vida
podermos consultar seu cadastro.
MINHA VEZ SERA QUE HEGOU ESTOU MUITO
CURIOSA PARA SABER MAS O DIA EM QUE
FUI CHAMADA ESTA LONGE POR ISSO
VENHO POR MEIO DESSE SERVIÇO TENTAR
AQUIETA MEU CORAÇÃO DESDE JA MUITO
OBRIGADA
Ingressei com pedido de liberação de minuta de
escritura em 2006. Como constava débito de
Informamos que a minuta de escritura está
IPTU, o pedido ficou paralisado. Agora que houve
liberada, a relação dos documentos necessários
a quitação do débito, estou em dúvida se devo
para a minuta está disponível no endereço
ingressar com novo pedido ou posso dar
eletronico - www.cohabcp.com.br. Verificamos
andamento ao que já existe. No último contato
27/04/2013 José Francisco de Assis Cruz que realizei com a COHAB-CAMPINAS foi-me Minuta de Escritura que à época da solicitação, os herdeitos do Sr.
Jaime Antonio Oliviera foram representados
solicitado o n. do contrato e o endereço do imóvel
através de procurador, assim para protocolar a
para o devido esclarecimento. O número do
minuta de escritura é necessario atualizar a
contrato é 89017. No momento, não tenho o
procuração.
endereço exato do imóvel. Consta-me apenas
que está localizado no município de Tietê, no
Residencial (ou Rua) Joaquim Rodrigues Alves.

DATA
RESPOSTA

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

DATA

27/04/2013

28/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

NOME

césar ribeiro de almeida

Anônimo

Jhon Deiivd

jOSÉ ALEXANDRE DO
PRADO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

estou interessado em adquirir um imovel,pelo
minha casa,minha vida,a cohab possui algum
cadastro ou imovel para venda ? sou servidor
publico municipal.aguardo resposta.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

ola bom dia, por favor eu gostaria de obter
informaçoes de casas popular, como obter
credito, quais documentos são exigidos, quais
locais serão oferecidos os imóveis.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

Outros

Através da Cohab não. Procure o Fundap (Fundo
de Apoio a População de Subhabitação Urbana)
no endereço: Rua São Carlos, 677 - Vila
Industrial (ao lado da Cohab Campinas) ou pelos
fones: 3119-9614 / 3119-9615.

29/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

Bom-dia Gostaria de saber se pela cohab tem um
programa de financiamento do material de
construção para finalidades residenciais ?

GOSTARIA DE SABER COMO POSSO
PARTICIPAR QUANDO A PESSOA TEM BAIXA
RENDA

DATA

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

NOME

Sâmella Ananda Ribeiro ?
Cozza

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Queria financiar uma casa pra!com um preço
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
favorevel que posso pagar sou solteira sem filhos Termo de Quitação
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
preciso urgentemente
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer ou
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

29/04/2013

Quais sao os documentos nescessarios para
fazer a inscrição???Precisa tirar cópia tbm e de
quais???

raquel dos santos rodrigues
oliveira

preciso urgente de um casa popular

graziele

ola é que meu nome tinha saido no sorteio do
final do ano passado para ficar aguardando
desisténcia e agora fui convocada a comparecer
na cohab no dia 12 de junho comum monte de
documentos serra que fui contemplada com uma
moradia pois preciso muito estou muito ansiosa
acreditando que sim por favor gostaria de saber
se a chances desde de já muito obrigada

Outros

Compareça no dia da convocação ou ligue para
se informar: fones 3119-9570 / 3119-9607.

DATA

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eliane Gomes de Oliveira

Fiz o preenchimento da pasta no inicio do ano e
fui informada que a Caixa Economica entraria em
contato comigo para a entrega da chave .
Gostaria de saber se tem alguma data prevista ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista. A Caixa
Econômica lhe informará a aprovação do seu
financiamneto.

29/04/2013

Katia Mendes Moral Massi

ANDERSON RICARDO
FRANCO PEREIRA

PAMELA SAMPAIO DA
SILVA

Quero saber como me inscrever no programa.
Grata e no aguardo. Att. Katia

BOM TARDE: GOSTARIA DE SABER QUAIS
SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS,
PARA ESTAR FAZENDO INSCRIÇÃO DA CASA
PRÓPRIA E QUAL A RENDA QUE SERA
SOLICITADO E COMO E FORMA DE
ATENDIMENTO E HORÁRIOS

BOA TARDE! TENHO UMA UNIÃO ESTÁVEL, E
GOSTARIA DE FAZER A INSCRIÇÃO NA
COHAB, E GOSTARIA DE SABER SE LEVO OS
DOCUMENTOS DELE.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

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 ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

DATA

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

NOME

RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS PARA
INSCRIÇÃO COHAB

Anônimo

ALESSANDRA DOS
SANTOS DE ARRUDA
FRANCO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

POR FAVOR GOSTARIA DE SABER A
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A
INSCRIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, E ATE QUANDO VAI AS
INSCRIÇÃO POIS GOSTARIA DE FAZER. ATT.
LUCIANA VIEIRA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

qd vai ter novas escriçoes

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/04/2013

GOSTARIA DE SABER O QUE DEVEMOS
FAZER PARA FAZER A ESCRITURA DA CASA.
Nº DO CONTRATO É 0270772, RUA PAULO
Atendendo o solicitado, informamos que está
STEINER, 12, VILA BANDEIRANTES, ITU/SP,
Companhia na próxima semana, estará enviando
CEP 13.313-212, TITULAR BENEDITO DA
Minuta de Escritura
ao endereço do imóvel, ofício de esclarecimentos
SILVA. SOU A NETA DELE E QUERO TIRAR
a respeito do solicitado.
ESSA DÚVIDA, POIS O MESMO ME
SOLICITOU. ATENCIOSAMENTE
ALESSANDRA DOS SANTOS

30/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

29/04/2013

Mayara

Gostaria de me inscrever!

29/04/2013

Anônimo

29/04/2013

lucicleide

ola boa noite tudo bem
ola gostaria de saber a respeito do meu cadastro
que fiz acho que a uns tres meses atraz,e como
faço se tenho que voltar ai p fazer novo cadastro
ou se vcs iram me ligar

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

williane dos santos gomes

desejo me cadastrar no programa da cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

DATA
RESPOSTA

30/04/2013

Outros

Envie sua solicitação.

30/04/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde a data do sorteio. mantenha os dados
dop seu cadastro atualizado.

30/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Favor comparecer pessoalmente de segunda á
Mandarao uma carta da cohab para mim,so que o
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para saber
carteironao colocou no caixa de correio, o
Programa Minha
do que se trata, ou ligar para os fones: 3119-9574
jacqueline silveira de souza
cachorro da minha sogra pegou e rasgou gostaria Casa Minha Vida
/ 3119-9575. celo R. B. Ribeiro Serviço de
de saber do que se trata, obrigada. jacqueline
Informações ao Cidadão Cohab Campinas
comprei um terreno no parque floresta tres
Compareça de segunda à sexta-feira, das 8:00 as
construir a casa e ja quitei o terrno, quero fazer a
16:00 horas, para receber as orientações sobre
Anônimo
Outros
escritura. gostaria de +ou- quanto vai me custar.
como tirar a Minuta de Escritura e depois lavrar a
obrigado
Escritura.

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

DATA

30/04/2013

NOME

Deisy Regina da Silva

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
Eu gostaria de saber como faço,para ter o meu
e trabalhar em Campinas a mais de dois anos; 2 lar,pois estou morando com minha filha;no
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
apartamento dela.O meu esposo esta aposentado Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
ele tem 57 anos, mais no momento ele tambem Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
esta trabalhando,por favor me ajude nos não
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
temos nada para dar de entrada se precisar.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para fazer ou
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
Programa Minha
está no site: www.cohabcp.com.br
Casa Minha Vida
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas
Programa Minha
Ainda não temos data definida para o próximo
Casa Minha Vida
sorteio.

DATA
RESPOSTA

30/04/2013

30/04/2013

Francisca Cleurileny Ribeiro
Rodrigues Vieira

Gostaria de alterar meus dados.

30/04/2013

Danielli

Sabe quando terá o sorteio para o Programa?

Jose Roberto Monteiro

VENHO POR MEIO DESTA FAZER A
SOLICITAÇÃO DA MINUTA DO MEU IMOVEL
JA QUITADO PARA PROVIDENCIAR A
ESCRITURA

Favor comparecer pessoalmente até a Cohab
Minuta de Escritura Campinas para ser orientado. Horário de segunda
à sexta-feira, das 8:00 as 16:00 horas.

30/04/2013

olá, boa tarde gostaria de saber se está fazendo
inscrições de moradia minha casa minha vida

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

Anônimo

30/04/2013

30/04/2013

DATA

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

NOME

Anônimo

celia regina de souza

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

30/04/2013

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 boa tarde gostaria de saber como faço a inscrição
ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
pois vim de sorocaba a pouco tempo e gostaria
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
de participar do sorteio das casas ou aptos
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
obrigada esperto retorno
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

30/04/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

30/04/2013

Gostaria de saber se tem algum lugar que esta
sendo construindo em Campinas habitação que
seja em conta ou que parcele em várias vezes.
Não consegui achar no site

fernando de souza

boa tarde gostaria de saber se posso fazer parte
do processo de sorteio?obrigado desde ja
agradeço espero retorno

maria de fatima souza

gostaria de saber quando sera feito o sorteio das
casinhas que fizemos o cadastro obrigada espero
retorno

Outros

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

30/04/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Envie o nome do adquirente, enedereço e número
do contrato.

02/05/2013

Boa noite, Gostaria de me inscrever no programa
para adquirir um imóvel no programa minha casa
minha vida.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/05/2013

Gostaria de saber como faço a inscrição para o
programa minha casa minha vida?

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/05/2013

glauco basilio

30/04/2013

helio aparecido de godoi

gostaria de saber quanto tempo falta ainda pra
pagar pois na minha conta ja fez 25 anos muito
obrigado agrado retorno

30/04/2013

Anônimo

DATA
RESPOSTA

02/05/2013

30/04/2013

Thiago Gomes Valota
Cordeiro

RESPOSTA

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

GOSTARIA DE FAZER INSCRIÇÃO NA COHAB
CAMPINAS. TENHO QUE IR PESSOALMENTE
OU PODE SER VIA INTERNET

30/04/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

DATA

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

alice dos santos gonçalves

eu fui pra um sorteio do apartamento dia 06 no
bairro do cosmo a cohab pediu para espera mas
ate agora não fizeram nenhum contato como faco
agora e espera msmo sirius e la q vai ser o
apartamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde a comunicação da Cohab para agendar
as reuniões.

02/05/2013

Gostaria de saber como faço para me cadastrar
no programa minha casa vida tenho interesse em
me cadastrar.

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/05/2013

Diego Duarte de Andrade

Gostaria de me cadastrar no programa minha
casa minha vida!!!

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

02/05/2013

Kleber Ferreira Silva

Gostaria de saber sobre meu sorteio pois estou
cadastrado desde 2002 e não aconteceu nada até
hoje. O que faço? Preciso de uma moradia!

Adrianny Duarte de Souza

Outros

Aguarde o próximo sorteio e mantenha seu
cadastro atualizado.

02/05/2013

