cohab

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

MÊS: Maio/2013 TOTAL: 234

DATA
01/05/2013

01/05/2013

01/05/2013

01/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Oi eu moro no santo antonio na rua 5 ,gostaria de
saber se essa rua foi legalizada.
Ola bom dia para que seja chamado um nome do
cadastro reserva do MCMV é somente se a
pessoa desistir? em caso de inadimplência
Daniele Procopio da Silva
também poderei ser chamada? Caso não for
contemplada entrarei em um próximo sorteio?
desde de já agradeço.
gostaria de saber dos nomes que nao esta na
Livia marina dos santos lista de espera e nem sorteados,gostaria de saber
o que tem que ser feito?
Anônimo

Anônimo

boa tarde,como consigo me inscrever no
programa minha casa minha vida:

urgente moro com meus sogros e meu cunhado
especial e mais meus dois filhos de menor e meu
marido no apt de de 2 dormitoreos eu estou
01/05/2013 marcos rogerio de almeida
passando por isto por calça de muitas pessoas
que foram sorteadas que ja tem casa propria eu
tambem naõ fui sorteado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Regularização
Fundiária

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar em contato com a Prefeitura
Municipal de Campinas.

02/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Primeiramente serão chamados todos os
sorteados titulares. Aguarde comunicação da
Cohab para saber se serão chamados os
sorteados do cadastro reserva.

02/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

É necessário aguardar o próximo sorteio e manter
seu cadastro atualizado.

02/05/2013

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
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.

02/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como ainda não foi sorteado deverá aguardar o
próximo sorteio. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

02/05/2013

DATA

NOME

01/05/2013

Anônimo

02/05/2013

Anônimo

02/05/2013

Anônimo

02/05/2013

Richard Felipe Teles Dias

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Gostaria de saber porque meu nome não consta
Informação nº 12527/2011, as informações
na lista de liberação de escrituta. Moro em Porto
financeiras decorrentes de contratações somente
feliz sp no conj.habitacional pref..Eugenio
Minuta de Escritura podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
Motta ,Meu nome é Luiz Alexandrino.Por favor
habitacional e/ou a seu representante legal,
aguardo resposta.
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado.
Programa Minha
ola
Envie sua solicitação.
Casa Minha Vida
ola gostaria de saber se uma pessoa que fez o
cadastro na cohab no programa minha casa
minha vida é vai embora e passa o casa, para
outra pessoa morar, ela tem que cancelar o
Programa Minha Favor nos enviar os dados completos do morador
cadastro o quando a pessoa que esta morando
Casa Minha Vida
e seu endereço.
na casa faz o cadastro no programa com o
endereço altomaticamente o cadastro e
cancelado do antigo morador.

qUERO SABER POR FAVOR, COMO FAÇO
MINHA INSCRIÇÃO NA COHAB.

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
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.

DATA
RESPOSTA

02/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

DATA

02/05/2013

NOME

Michael Murilo Coelho
Andrade

02/05/2013 Greice Aparecida Dias Brito

02/05/2013

02/05/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola bom dia! Espero que estejam bem! Gostaria
por favor de saber como me inscrever no
programa Minha Casa Minha vida! Muito
Obrigado!

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
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.

02/05/2013

Bom dia, tenho um imóvel em meu nome e
gostaria de saber como faço, para conseguir
algum tipo de documento que comprove isso.
Obrigada.

Outros

Venha retirar a cópia do contrato.

02/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para o Programa Minha Casa Minha Vida, não é
possível fazer cadastro pela Internet. Compareça
pessoalmente para fazer o 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.

02/05/2013

Outros

O contrato em referência está apto para feitura da
minuta de escritura. Assim, para maiores
esclarecimentos, solicitamos entrar em contato
com esta Cohab-CP - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos - CLFU, através dos
telefones:(19) 3119-9592 ou 3119-9591, falar com
Wladimir ou Felipe. Ou ainda, aguardar
convocação que será enviada ao endereço do
imóvel com as informações pertinentes.

03/05/2013

SOLICITAÇÃO

juliana maria da rosa

fiz um cadastro pela internet,sera que ainda assi,
tenho que ir na coahb pessoalmente???

ACACIO JOSÉ IOVANE
TAVARES

Boa tarde. Favor informar o mais breve possível
se o imóvel de contrato nº 880120-7, já quitado e
com Termo de Quitação em mãos, possui algum
valor pendente a ser quitado junto a COHAB.
Mesmo apresentando o Termo de Quitação a
pessoa interessadea na compra do imóvel
solicitou outra evidência de que o mesmo não se
eencontra com pendência financeira junto a esse
Órgão. Obrigado e no aguardo de um breve
retorno. Att. Acacio Tavares

DATA

02/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

NOME

Cicero Leandro Bezerra da
Silva

SOLICITAÇÃO

gostaria de informações quanto ao cadastro no
programa de moradia da cohab, não tenho casa
propria e gostaria de me inscrever para que no
futuro possa obter uma moradia. Não sei como
funciona e por este motivo estou entrando em
contato grato

Antonio Baptista Lopes
Junior

Gostaria de Adquirir um imóvel pelo programa
minha casa minha vida, ou através do programa
casa paulista. muito grato !!!

Antonio Baptista Lopes
Junior

Sou policial militar e minha renda bruta é
aproximadamente 3.200,00, consigo participar de
algum programa habitacional ? poderiam me
indicar algum programa ? Muito Obrigado !!!

Miriam Regina Russo
Sanchez

Eu gostaria de entrar na Cohab-Cp para adquirir
uma casa pra minha familia eu e os meus 03
Filhos.

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.

02/05/2013

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
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.

02/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Programa Minha Casa Minha Vida exige uma
renda de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais). Como sua renda ultrapassa, procure a
Caixa Econômica Federal para buscar outro
Programa de acordo com sua renda.

03/05/2013

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 há 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.

03/05/2013

DATA

02/05/2013

02/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

LUIZ ALEXANDRINO

O contrato em referência está sendo depurado.
Portanto, no prazo de 15 dias, entraremos em
Gostaria de saber porque meu nome não consta
contato para informar o resultado da depuração.
na lista de liberação de escrituta.Tenho que
Se for o caso, para maiores esclarecimentos,
solicitar? Moro em Porto feliz sp no
Minuta de Escritura
solicitamos entrar em contato com esta Cohabconj.habitacional pref..Eugenio Motta ,Meu nome
CP - Coordenadoria de Liquidações e Fundos é Luiz Alexandrino.Por favor aguardo resposta.
CLFU, através dos telefones:(19) 3119-9592 ou
3119-9591, falar com Wladimir ou Felipe.

03/05/2013

miriam cristina honorio

Boa noite fui sorteada e ja levei toda a
documentaçao para ser aprovada pela caixa
muitas pessoas que fizeram todo esse mesmo
processo comigo,ja foram chamadas para a
entrega do apartamento e assinar o contrato com
a caixa,e eu estou anciosa e preocupada pois nao
me ligaram quero muito saber como esta a minha
situaçao pois necessito da moradia,por favor me
responda esse email,,,meu codigo familiar
035409022.44"""foi feito a ntrevista dia
16=01=2013....entrevistador 068,345,248,7

Outros

Favor aguardar comunicação da Caixa
Econômica Federal ou ligar para a Cohab no
telefone: 3119-9570.

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

Anônimo

como eu faço para participa do programa minha
casa minha vida

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 há 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.

03/05/2013

kennia mariane gonçalves
dias

gostaria de saber quando sera o proximo sorteio
do progama minha casa minha vida aqui em
campinas sp

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data definida para o próximo
sorteio.

DATA

NOME

03/05/2013

kennia mariane gonçalves
dias

03/05/2013

kennia mariane gonçalves
dias

03/05/2013

03/05/2013

SOLICITAÇÃO
moro aqui no bairro vida nova e vejo que tem
muitas casas do progama abandonadas elas
estao assim por falta de moradores ou
proprietários nao tao mais interessados quem eu
devo procurar se eu tiver interessada em alguma
casa e o q eu devo fazer?
se eu tiver interesse em uma das casas o q devo
fazer? quem devo procurar?

kennia mariane gonçalves quais documentos são necessarios? é preciso dar
dias
algum valor de entrada?

kennia mariane gonçalves
dias

e se eu tiver ja cadastro

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Estas casas são de rfesponsabilidade da Caixa
Econômica Federal.

03/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A Caixa Econômica Federal.

03/05/2013

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 há 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.

03/05/2013

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 há 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.

03/05/2013

DATA

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Quais documentos necessários para cadastro do
Programa Minha Casa Minha vida?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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.

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

Anônimo

Documentos necessários para inscrição Minha
casa Minha vida?

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 há 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.

osmar neres

eu fui sorteado no cadastro reserva minha
sobrinha e meu genro tbm eles foram chamados
gostaria de saber que ondem o meu nome ta, e
porq eu nao fui chamado.faz uns 20 anos que eu
fiz o cadastro eu conheço varias pessoa que ja
tao morando no sirus que nao precisam mais e
foram chamados eles nem precisa mais e sao
chamados agente que precisamos nao chama

Programa Minha
Casa Minha Vida

favor aguardar a convocação. Como se trata de
um sorteio, aguarde sua chamada.

DATA

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

04/05/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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.

03/05/2013

Outros

Esse imóvel do Res. Olimpia pode ser vendido
pois já faz mais de dois anos que o proprietário
adquiriu. Com relação a locação do imóvel é
necessário que a pessoa compareça ao serviço
social da cohab pois cada caso é analisado
individualmente e se for o caso dá-se uma
autorização.

03/05/2013

graziele de souza santos

boa tarde gostaria de entrar no programa minha
casa minha vida moro de favor numa casa e
gostaria de comprar minha casa própria sou
amasiada e tenho uma filha de 4 anos como eu
tenho que fazer tem como vocês entrar em
contato mandando um mail pra mim

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 há 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.

03/05/2013

MICHELLE SOARES DE
OLIVEIRA

O sr. Benedito Alves de Oliveira deve comparecer
O QUE EU PRECISO PARA FAZER A MINUTA
na COHAB no horário entre 8 e 16 horas, de
DA ESCRITURA, PARA PODER VENDER O
Minuta de Escritura
segunda a sexta-feira, munido de cópias dos
BEM?
documentos pessoais (marido e mulher se
casado)e do contrato do imóvel.

07/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

CRISTIANA APARECIDA
DOS SANTOS PEREIRA

bOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO
FUNCIONA O CADASTRO DA MINHA CASA
MINHA VIDA, E COMO POSSO ME
CADASTRAR

Anônimo

gostaria de saber se as casas do vila olimpia ja
podem ser vendidas ou alugadas acho um
absurdo venderem ou alugarem porque se fazem
isso e porque nao precisa tenho uma vizinha
minha que esta alugando a dela pra morar com o
filho mas pra mim e pra satisfazer o vicio do filho
fiquei indiguinada com isso ela mora na rua do
tenis no numero 265

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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
cadastro efetuado na Caixa Econômica Federal
não é o mesmo da COHAB.

07/05/2013

Juliana Marinho de Souza

Olá, gostaria se saber como funciona a inscriçao
feita pelo programa "minha casa minha vida", e
quanto tempo demora para aquisiçao do imóvel!!
Também gostaria de saber a oportunidade de
compra se é possível. Obrigada Att. Juliana

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 há 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 às
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. A
sra. deve efetuar o cadastro e aguardar pelos
sorteios. Não temos previsão de datas.

07/05/2013

Tamsyn carla da silva

quero saber a minha situação cadastro em que
numeração estou na lista reserva

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sua classificação é 4.731 - Reserva Grupo 2.
Se a chamada alcançar o seu número a sra. vai
receber uma Carta de Convocação. Se não, é só
aguardar o próximo sorteio.

07/05/2013

NOME

Meire Aparecida Vallini Alves
05/05/2013
Bueno

05/05/2013

05/05/2013

SOLICITAÇÃO

Bom dia! Gostaria de saber como faço o cadastro
para o programa Minha Casa Minha Vida para
Campinas / SP. O cadastro feito na Caixa
Econômica Federal é o mesmo da Cohab? Meire

DATA

05/05/2013

06/05/2013

NOME

fabiane ferreira inacio da
silva

vivian roberta baptista

06/05/2013 ana carolina da costa rossi

06/05/2013

rosecleia soares dos santos
costa

SOLICITAÇÃO

desejo cadastrar para adiquirir um imovel

gostaria de saber como participar desse
programa e como ele funciona, quero saber
tambem se posso fazer inscrição na cohab.

gostari de fazer inscrição na cohab queria saber
quais documentos tenho q levar?aguardo uma
resposta

fui sorteada no apartamentos da cohab gostaria
de saber se foi aprovada a ficha pela caixa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 ás
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.

06/05/2013

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 há 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 ás
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.

06/05/2013

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 há 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 às
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.

07/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Até o momento a COHAB ainda não recebeu a
relação final dos habilitados ao Programa Minha
CAsa, Minha Vida. Sugiro que aguarde e assim
que obtivermos a relação, as famílias serão
contatadas pela COHAB.

08/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

06/05/2013

maria aparecida da costa
castro

quero saber se meu cadastro ta valendo ou
preciso atualizar?

Outros

Consultei o seu CPF e a informação é de que o
seu cadastro foi excluído porque a sra. possui
imóvel no Residencial Flávia.

07/05/2013

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 há 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 ás
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.

06/05/2013

Outros

É uma Concorência Pública que será aberta no
dia 24/05/13 às 14 horas aqui na Companhia de
Habitação Popular de Campinas. O valor de
Avaliação desse terreno é de R$ 56.000,00 Valor
de calção: R$ 2.800,00 Metragem: 263,65 m²
Pagamento à vista ou 30% de entrada e
orestante do saldo parcelado em no máximo 06
vezes. Localização: Rua Rubens Tobia nº 14 C.H.
Barra Mansa Qualquer dúvida entre no Site .
www.cohabcp.com.br para a disponibilidade do
Edital.

07/05/2013

Outros

Por favor, entre em contato com a FUNDAP, que
é o órgão pertencente à SECRETARIA DA
HABITAÇÃO que trabalha com financiamentos,
através do telefone: (19) 31199615.

07/05/2013

Outros

A mensagem foi recebida sem texto.

06/05/2013

06/05/2013

06/05/2013

Daniel Marcelo Pereira

SERGIO GUEDES
GONÇALVES

06/05/2013

Anônimo

06/05/2013

Anônimo

Boa tarde... Moro com minha mulher no Jdm
Marisa e pago aluguel de R$ 500,00. Gostaria de
saber como me inscrever no programa minha
casa minha vida para assim adquirirmos nossa
casa própria, ela está grávida de 8 meses e logo
nossa filhinha nasce, aguardo resposta, obrigado.

ESTOU INTERESSADO EM UM TERRENO À
VENDA NO COMEÇO DA RUA RUBENS
TOBIAS NO BAIRRO BARRA MANSA EM
MORUNGABA.EM FRENTE AO MESMO
ENCONTRA-SE UMA FAIXA DE VENDA
DIZENDO PARA ENTRAR EM CONTATO COM
A COHAB CAMPINAS.ENTÃO GOSTARIA DE
SABER SOBRE O PREÇO E COMO PODEMOS
CONVERSAR SOBRE O ASSUNTO.SE PUDER
ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE
AGRADEÇO.
tenho uma casa na vila costa e silva campinas e
gostaria de saber sobre aquela verba que a
cohab vai leberar este ano para reforma queria
saber se é só para a reforma ou se vai leberar
para construir tambem.
boa tarde

DATA

06/05/2013

06/05/2013

NOME

Marcilio Martins

JUSSARA

06/05/2013 Greice Aparecida Dias Brito

06/05/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Gostaria de saber como faço para me
cadastrar para vagas de casa ou Apartamento da
Cohab? fico no aguardo muito obrigado!!

olá boa tarde!!! EU QUERO SABER COMO EU
FAÇO O CADASTRO NA COHAB

como faço para pegar o termo de quitação do
imovel?

gostaria de saber quando iniciara a proxima
inscrição para cadastro

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 há 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 ás
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.

06/05/2013

Outros

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 ás
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.

06/05/2013

A sra. deve solicitar o Termo de Quitação
Termo de Quitação pessoalmente na COHAB, de segunda a sextafeira, entre 8 e 16 horas. O custo é de R$ 8,00.
As inscrições estão abertas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
Outros
seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 ás
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.

07/05/2013

06/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

como faço para fazer as inscrições e como são
feitas e onde posso fazer

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

07/05/2013

06/05/2013

Talita Alves Ferreira

06/05/2013

Anônimo

ola,como faço para conseguir a escritura de uma
Minuta de Escritura
casa? casas do jardim sao nilo,pedreira sp

Anônimo

Fui sorteada no cadastro reserva e fui
convocada,gostaria de saber quanto tempo leva
para a caixa analisar os documentos? obrigada,
Simaura

06/05/2013

Bom Dia Gostaria de receber informações sobre
dois terrenos residencias que estão a venda
localizados no Bairro Barra Mansa em
07/05/2013 Alexandra Aparecida Setra
Morungaba/SP. Se for possível passar valores, e
informar se é possível financiar? Aguardo retorno.
Alexandra Ap.Setra

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

O Jardim São Nilo da cidade de Pedreira não
pertence à COHAB CAMPINAS.
Não há um prazo fixo para análise dos
documentos. Depende de vários fatores, porém,
assim que a relação final for divulgada pela Caixa
Econômica, a COHAB/CP fará contato com as
famílias para comunicar sobre a resposta de tal
análise.
Em Morumgaba temos 4 terrenos para venda,por
meio de Licitação, modalidade Concorrência
Pública. Data de abertura 24/05/13 A) Rua Jose
Carmos Frare nº 41 Valor de avaliação: R$
65.900,00 metragem: 342,50m² Vl de caução: R$
3.295,00 B) Rua Jose Carmos Frare - Lote 18
quadra H Valor Avaliação: R$ 57.400,00
Metragem: 239,63 m² Vl de caução: R$ 2.870,00
C) Rua Rubens Tobia nº 14 Valor de Avaliação:
R$ 56.000,00 Metragem: 263,65 Vl de caução:
R$ 2.800,00 D)Rua Maximino Camargo nº 18
Valor de Avaliação: R$ 56.100,00 Metragem:
263,53 Vl de caução: R$ 2.805,00 Pagamento: à
vista ou entrada de 30% e o restante em até 6
parcelas. Maiores informações:
www.cohabcp.com.br - para disponibizar Edital ou
vir até a Cohab Campinas para adquirir um Edital
no valor de R$ 20,00.

07/05/2013

08/05/2013

07/05/2013

DATA

07/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

michael jonathas fonseca
batista

bom dia. gostaria de saber como ira ficar a
situação das pessoas que estão adquirindo casas
e apartamento da cohab e vendendo ou
alugando, em quanto pessoas que realmente
precisão de uma continua a espera que parece
nunca ter fim,como meu caso tendo que pagar
aluguel em uma casa que caindo aos pedaços
por nao ter condiçoes de alugar outra melhor
pelos valores cada vez mas caro em campinas,
tenho pagado aluguel a 13 anos e vendo pessoas
que ja possuem casas sendo compemplados pela
cohab e vendendo esses imoveis na maior cara
de pau, enquanto muitos sonha com um lugar
para descansar de um dia puxado de trabalho,
por favor me ajudem em nome de Deus, ja nao
aguento mas viver de promessas e espera. desde
ja agradeço vossa atenção e aguardo vosso
contato, e que Deus de a voces tudo em dobro do
que fizerem por mim e minha familia. "DEUS OS
ABENÇOE" atenciosamente Michael Jonathas

07/05/2013

Anônimo

07/05/2013

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Verificamos em nosso banco de dados e você
participou do sorteio do Programa Minha, Casa,
Minha Vida realizado em 22/09/2012, porém não
foi sorteado. Deverá manter seu cadastro sempre
atualizado e aguardar um próximo sorteio, caso
novos empreendimentos sejam aprovados.
Quanto aos casos de venda indevida ou até
mesmo aluguel dos imóveis, podem ser
denunciados a qualquer momento, tendo em vista
que conforme contrato assinado pelos
beneficiários, os imóveis não poderão ser
vendidos ou alugados.

08/05/2013

As Escrituras dos imóveis do Bairro Vida Nova já
estão disponíveis. Para solicitar a MINUTA DE
ESCRITURA o titular deve comparecer na
COHAB CAMPINAS de segunda a sexta-feira
gostaria de saber que a escritura do vida nova ja
Termo de Quitação
entre 8 e 16 horas, munido de cópia dos
saiu
documentos pessoais e do Contrato. O custo é
de R$ 102,50. Com a MINUTA em mãos, é
preciso se dirigir até um Cartório para lavrar a
Escritura.
Área: 604,50m² Valor de avaliação: R$ 90.300,00
Pagamento: à vista ou 30% de entrada e o
Ref. a terreno em itapira sp. medida valor minimo
restante do saldo parcelado em no máximo 6
Outros
e prazo.
(seis) meses. Obs: Licitação - Modalidade
Concorrência Pública.

07/05/2013

07/05/2013

DATA

07/05/2013

07/05/2013

07/05/2013

07/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, por tratar-se de informação financeira,
solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através
da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9601
ou 3119-9589, falar com Flávia ou Sandra
Coelho. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.
A sra. atualizou seu cadastro na COHAB
CAMPINAS em 26/03/2013. Se após aquela data
mudou alguma coisa favor comparecer na
COHAB e atualizar. OBS.: NÃO É POSSÍVEL
CONSULTAR CADASTRO ATRAVÉS DA
INTERNET.

DATA
RESPOSTA

Marcos Teixeira

Bom Dia ! Quero saber uma informação do meu
imóvel. Gostaria de saber por favo,quantas
parcelas faltam para eu quitar meu imóvel?
Obrigado pela atenção. Bom trabalho !

Outros

terezinha cordeiro guedes

nao encontrei meu nome no cadastro de
inscriçao,preciso saber se esta tudo ok com
minha inscriçao ou se esta havendo algum
problema pelo fato de nao localizar meu nome
nos cadastros de inscritos,obrigada!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

Olá, Eu realizei meu cadastro para sorteio no mês
de abril de 2013, e eu gostaria de saber quando
vai ter sorteio que eu vou concorrer? Desde já
agradeço.

Outros

Ainda não temos previsão de data para sorteio.

08/05/2013

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 há 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 às
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.

08/05/2013

roberta cristina da silva
santiago

boa tarde como funciona o programa da cohab
,minha casa minha vida gostaria de ter minha
casa onde eu faço a inscrição att,Roberta

09/05/2013

08/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

07/05/2013

MICHELE PEREIRA DA
SILVA PAULO

Eu realizei meu cadastro ai no mês 4/2013,
gostaria de saber quando haverá um sorteio que
eu vou participar? Desde já agradeço. Michele
Paulo

Outros

Ainda não temos previsão de data para sorteio.

08/05/2013

07/05/2013

Alessandra aparecida do
prado

quero saber O quanto ainda tenho q pagar..

Compareça até a COHAB CAMPINAS no horário
Termo de Quitação entre 8 e 16 horas, de segunda a sexta-feira, para
solicitar o valor pessoalmente.

08/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

FUI SORTEADA COM A CASA MEU N. É 313 E
GOSTARIA DE SABER A LISTA DE
07/05/2013 Daiane Fosaluza de Sousa
DOCUMENTOS QUE TENHO QUE
APRESENTAR NA COHAB PARA ABERTURA
DE PASTA?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Foi sorteada no dia 22/09/2012 para participar do
Programa Minha Casa, Minha Vida. É importante
esclarecer que os imóveis são apartamentos e
não casa, conforme citou na mensagem. Você e
o Sr. Fabio Cesar de Souza deverão comparecer
com urgência na COHAB para a montagem de
pasta, tendo em vista que vocês já foram
convocados para 10/01/2013. O atendimento é
realizado na Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália de segunda à sexta-feira às 8h e os
documentos necessários são: • RG (do casal) •
CPF (do casal) • Certidão de casamento (se
casado), com averbação (se separado ou
divorciado); • Certidão de nascimento (se solteiro
ou em união estável); • Certidão de óbito e
casamento (se viúvo); • Certidão de nascimento
dos dependentes habitacionais; • RG e CPF dos
dependentes habitacionais (se tiver); • Carteira de
trabalho dos dependentes habitacionais, com ou
sem registro (se tiver); • Carteira de trabalho do
casal, mesmo quando desempregados; • Hollerith
de todos que vão morar no imóvel (6 últimos); •
Se aposentado, pensionista ou recebe benefício
do governo trazer extrato e número do benefício;
• Renda informal (sem registro): declaração de
rendimento do casal a ser assinada na COHAB; •
Cartão do bolsa família (se tiver); • Título de
eleitor (do casal); • Carteirinha ou declaração
escolar dos dependentes habitacionais contendo
o código do INEP/CIE; • Comprovante de
endereço atual em nome do cadastrado (luz,
telefone ou declaração do posto de saúde
contendo o endereço de residência e data do
último atendimento); • Caso os titulares não
sejam alfabetizados, deverão apresentar uma
testemunha portando CPF e RG; • Para famílias
com deficiente apresentar atestado médico que
contenha a espécie, o grau, o nível de deficiência
e a classificação internacional de doenças -(CID).

08/05/2013

DATA

07/05/2013

07/05/2013

07/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

ola a cohab entro em contato comigo para apos
eu ter feito o cadastro qual seria o segundo passo
e porque a solicitação que eu compareça na
cohab dia 14

Programa Minha
Casa Minha Vida

helio aparecjdo de godoi

gostaria de saber quanto tempo falta pra pagar
minha casa contrato 112.062 rua jose cairos de
freitas 51 penha do rio do peixe helio aparecido
de godoi

Outros

Giovana Cristina camilo

Olá, Não possuímos casa própria gostaria de
saber se é possível adquirir imóvel que tenha sido
reintegrada posse pela COHAB(casa) dando uma
entrada e assumindo o restante em parcelas fixas
mensais? Minha mãe já possuí cadastro com esta
instituição a 5 anos e se aposentou. se sim como
devemos proceder. Agradeço a atenção e
aguardo resposta. Giovana.

Outros

RESPOSTA
O pessoal da COHAB CAMPINAS está
convocando quem preencheu uma ficha de précadastro no final de 2012. Se for o seu caso é só
comparecer com a documentação necessária,
conforme abaixo: Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há 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 às
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.
Objetivando atender o solicitado, estamos
efetuando a depuração financeira e documental
do contrato em tela. Assim, após a finalização
desses procedimentos, cujo prazo estimado é de
15 dias, entraremos em contato com o Sr.
(adquirente) através do telefone informado na
solicitação, ou ainda, via ofício que será enviada
por está Companhia ao endereço do imóvel.
Atenciosamente,
Verificamos que a última atualização do cadastro
de sua mãe foi em abril/2009, na época ela
trabalhava e possuia a renda de R$ 465,00. Por
tanto sua mãe deverá comparecer na Cohab para
atualizar o cadastro e receber maiores
informações sobre imóveis retomados.

DATA
RESPOSTA

08/05/2013

09/05/2013

08/05/2013

DATA

08/05/2013

08/05/2013

08/05/2013

08/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

marluce oliveira chagas

preciso atualizar meu endereco

Denise Galerani

Bom dia, gostaria de saber que quem esta com o
nome no cadastro reserva da minha casa minha
vida quando irá ser chamado,se tenho chances
de conseguir, ou vou ter que comparecer até a
cohab e fazer novo cadastro pois moro de aluguel
numa casa que esta chovendo dentro, e não
tenho condições de pagar aluguel mais caro, e a
dona da casa não quer arrumar,aguardo retorno
por e-mail dg.galerani@ig.com.br ou por telefone
(019)92019235.Grata.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Favor comparecer na COHAB CAMPINAS,
CONFORME INSTRUÇÕES ABAIXO: Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

08/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sua classificação no sorteió é 5782 cadastro
reserva. Não temos, nesse momento, de garantir
se será convocada ou não, pois tal informação
depende da quantidade de pessoas que possuem
uma classificação anterior a sua, se serã
aprovadas ou não. Caso não seja atendida nesse
sorteio, deverá aguardar uma próximo, caso
novos empreendimentos sejam aprovados. Não
será necessário fazer um novo cadastro, apenas
manter o que já existe, sempre atualizado.

10/05/2013

09/05/2013

10/05/2013

Katia Dias

Eu gostaria de saber como faço para me
inscrever nesse projeto?

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 há 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 às
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.

Flavia Juliana Bernardino

Participei do sorteio das unidades do dia
06/04,para o residencial sirius,gostaria de saber
qual o prazo aproximado para a proxima
etapa.Aguardo retorno.Muito Obrigado.Flavia

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cronograma das próximas atividades está
sendo elaborado pela COHAB/CP e Caixa. Assim
que tivermos as datas entreremos em contato.

DATA

08/05/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

quero saber quando começa a fazer incrição da
cohab campinas

Boa noite gostaria de estar adquirindo uma casa
da COHABCP, Através de financiamento ou algo
08/05/2013 Rogério Alexandre de Souza
parecido como desistência ou abandono de
residencia..Gostaria de sentar na mesa e
conseguir minha residencia.

Boa Noite, Gostaria de saber como esta minha
situação na cohab pois levei a documentação, e
estou aguardando a resposta, então achei melhor
entra em contato, preciso só saber como esta ou
08/05/2013 Paulo Elanã Eloi Dos Santos
se esta em analise, e quando eu fui ate ai, minha
inscrição foi para o nome da minha esposa,
Viviane de Oliveira dos Santos ou Paulo Elana
Eloi dos Santos, Aguardo Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
As inscrições estão abertas. Proceder conforme
abaixo: Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há 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 às 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.
Consultando seu CPF pudemos constatar qu o
Sr. não tem cadastro na Cohab. Portanto
solicitamos que consulte o site da Cohab para
verificar quais são os documentos necessários
para fazer seu cadastro.
Recebemos a resposta da Caixa Econômica
Federal referente a análise de sua pasta para oo
Programa Minha Casa, Minha Vida e foi
considerada INCOMPATÍVEL, ou seja reprovada.
Foi enviado para seu endereço residencial um
comunicado contento essa informação. A
COHAB/CP não possui o motivo da reprovaçao
(sigilo bancário). Casa tenha interesse em ser
orientado sobre o motivo de sua reprova, o Sr.
deverá comparecer na agência 0296 da Caixa
Econômica localizada na Avenida Francisco
Glicério, dirigir-se ao andar térreo e pegar senha
para falar no setor de habitação.

DATA
RESPOSTA

09/05/2013

09/05/2013

10/05/2013

DATA

08/05/2013

09/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Janice Pereira

Gostaria muito de saber se a cohab tem algum
imovel onde a familia não conseguiu pagar e
voçês retomaram a posse e esta para ser
refinanciado.Necessito de um imovel e tenho
renda e fundo de garantia para dar entrada.De
preferencia na regiao do ouro verde .Num importa
se é casa ou apartamento.Por favor aguardo um
breve contato e desde ja agradeço.Se acaso não
tiver eu posso deixar um cadastro com voçês
para que se acaso isso ocorrer voçês entre em
contato comigo?

Anônimo

09/05/2013 Rubens Rocha dos Santos

Bom dia gostaria de saber sobre meu processo
de incrição no programa de Moradia da cohab.
Nome: Edilson Junior Modesto CPF: 27018403847NASC: 18/06/1979Telefone: 19 9124-9809

Gostaria de saber a relação de documentos, para
inscrição da casa própria,minha inscrição foi
cancelada, conforme informaação por telefone.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Consultamos seu CPF e verificamos que ele já foi
cadastrado no CIM (Cadastro de Interesse a
Moradia), porém foi excluído pois não
compareceu para atualização. Portanto
solicitamos seu comparecimento na Cohab com
todos seus documentos para que possamos
ativar seu cadastro.

09/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sua inscrição foi atualizada em 12/04/2012. Se
mudou algum dado favor comparecer à COHAB
CAMPINAS atualizar. │Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há 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 às
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.

09/05/2013

Outros

São dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

09/05/2013

DATA

09/05/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, preciso do termo de quitação do
referido imóvel: CÓDIGO 075.206 em Nome de
ELIZABETE OLEGARIO do PARQUE
Termo de Quitação
RESIDENCIAL TRIUNFO,13 LOTE 16 QUADRA
E para registrar o imóvel. grata! Elizabete
Olegario

BOA TARDE FIZ CADASTRO DA MINHA CASA
MINHA VIDA , QUERO SABE SE PRECISO
FAZER NOVAMENTE OU NÃO POIS ESTOU
09/05/2013 ivonete moreira dos santos
NA FILA A MUITOS ANOS DESDE JA
AGRADEÇO ME RESPONDA POR FAVOR
IVONETE

Programa Minha
Casa Minha Vida

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA TER INFORMAÇÃO SE JÁ FOI FEITA A
PRMEIRA ANALISE DA CAIXA EM RELAÇÃO
AO MEU IMÓVEL? E QUANTO TEMPO
APROXIMADAMENTE EU SEREI CHAMADA
PARA ASSINAR CONTRATO?

Programa Minha
Casa Minha Vida

10/05/2013

DANIELE DANTAS

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Pesquisando em nosso arquivo não encontrei
PARQUE RESIDENCIAL TRIUNFO e nem
ELIZABETE OLEGÁRIO. - O IMÓVEL
PERTENCE MESMO À COHAB CAMPINAS?.

10/05/2013

A sra. efetuou cadastro em 28/07/2009. Se
mudou algum dado favor comparecer
pessoalmente na COHAB CAMPINAS para
atualizar. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há 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 às 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.
Ainda não foi realizada a análise de sua pasta
pela Caixa Econômica Federal. Assim que
tivermos tal informação, entraremos em contato.
Antes da assinatura do contrato, há outras ações
que serão realizadas, como visitação à obra,
sorteio dos endereços dos apartamentos, vistoria
e algumas reuniões preparatórias. Nesse
momento não temos condições de passar o
tempo que levará para assinar o contrato.
Infelizmente deverá aguardar contato da
COHAB/CP.

10/05/2013

10/05/2013

DATA

10/05/2013

NOME

silmaria dos santo lino

SOLICITAÇÃO

eu nessito de uma casa. por favor mim ajunda.
esta sedo duro pagar aluguel esta muito claro.

Bom dia! Gostaria de saber como esta o
andamento do processo das documentações da
10/05/2013 Maura Talita Alves de Souza caixa, não obtive resposta ainda e não sei o que
devo fazer. Entreguei a documentação no dia
08/02/2013. Grata.

10/05/2013

a respeito de um anuncio que vi sobre um terreno
a venda no conjunto habitacional porto
marinalva moreira da silva
alegre,gostaria de obter informações,sobre
valores ,financiamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

10/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

A Caixa Econômica ainda não divulgou a relação
final das famílias aprovadas para o
empreendimento Sirius - Programa Minha Casa,
Minha Vida. Assim que tal informação for
divulgada, a COHAB/CP entrará em contato com
a Sra. para informar as datas das próximas
atividades. Infelizmente, nesse momento deverá
aguardar a conclusão da análise.
Uma Licitação - Modalidade Concorrencia
Pública São 02 terrenos em Capivari/SP - Conj
Hab Porto Alegre. 01) Valor de avaliação: R$
220.100,00 Valor de caução: R$ 11.050,00
Metragem: 1.170,86 m² Pagamento: à vista ou
30% de entrata (preço total proposto) e o restante
em ate 06 (seis) parcelas com correção taxa
SELIC Bom dia. Uma Licitação - Modalidade
Concorrencia Pública São 02 terrenos em
Capivari/SP - Conj Hab Porto Alegre. 02) Valor de
avaliação: R$ 152.600,00 Valor de caução: R$
7.630,00 Metragem: 474,70m² Pagamento: à
vista ou 30% de entrata (preço total proposto) e o
restante em ate 06 (seis) parcelas com correção
taxa SELIC

10/05/2013

10/05/2013

DATA

10/05/2013

NOME

marinalva moreira da silva

10/05/2013

Artur Da Silva Camargo

10/05/2013

Glaucia Pereira da Silva

SOLICITAÇÃO

gostaria de obter informações sobre um terreno a
venda no conjunto habitacional porto
alegre,preço, financiamento etc

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

São 02 terrenos em Capivari/SP - C. Hab Porto
Alegre Licitação Modalidade - Concorrencia
Pública Data da Abertura: 24/05/13 às 14 horas
Local Companhia de Habitação Popular de
Campinas Av Prefeito Faria Lima - 10 - Campinas
SP Bom dia. Uma Licitação - Modalidade
Concorrencia Pública São 02 terrenos em
Capivari/SP - Conj Hab Porto Alegre. 01) Valor de
avaliação: R$ 220.100,00 Valor de caução: R$
11.050,00 Metragem: 1.170,86 m² Pagamento: à
vista ou 30% de entrata (preço total proposto) e o
restante em ate 06 (seis) parcelas com correção
taxa SELIC Bom dia. Uma Licitação - Modalidade
Concorrencia Pública São 02 terrenos em
Capivari/SP - Conj Hab Porto Alegre. 02) Valor de
avaliação: R$ 152.600,00 Valor de caução: R$
7.630,00 Metragem: 474,70m² Pagamento: à
vista ou 30% de entrata (preço total proposto) e o
restante em ate 06 (seis) parcelas com correção
taxa SELIC

10/05/2013

A sra. Armelinda deve comparecer na COHAB
CAMPINAS e solicitar a Minuta de Escritura
Minuta de Escritura
pessoalmente. O atendimento é de segunda a
sexta-feira, entre 8 e 16 horas.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
Eu Glaucia Pereira da Silva , gostaria de saber o
habitacional e/ou a seu representante legal,
Saldo devedor do imóvel em meu nome, situado
Outros
através de Procuração específica para esse fim.
no endereço acima citado. No aguardo Glaucia
O adquirente deverá comparecer à sede da
Pereira da silva
Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
do valor do saldo devedor, não ensejando o
pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 8,00.
Solicito a minuta de escritura ,da casa onde
moro ,que se encontra em nome de
Armelinda.Pereira silva.

13/05/2013

13/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se realmente a residencia onde
moro sera realmente removida ou sera feito sua
10/05/2013 Sidney da Silva dos Santos regularização do imóvel pois ate a presente data
não consegui obter uma informação sobre o
assunto.

11/05/2013

11/05/2013

marcela pereira de souza

Anônimo

o que tenho que fazer para me escrever no
programa minha casa minha vida quais
documentos tenho qque ter

olá bom dia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Para uma resposta mais precisa, sugiro que
procure pessoalmente a Cohab onde será
verificada na planta qual é a destinação da sua
residência, e se o for o caso, encaminharemos à
SEHAB para maiores informações.

19/05/2013

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 há 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 às
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.

13/05/2013

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 há 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 às
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.

13/05/2013

DATA

11/05/2013

12/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Daniela Ferreira Martins

Goataria de saber uma informação. Tenho 25
anos e moro em area de risco e tenho uma filha.
Gostaria de saber se consigo fazer cadastro via
cohab para me inscrever no programa minha
casa minha vida. Tenho renda de 1960,00.

Programa Minha
Casa Minha Vida

THAINA CRISTINA DOS
SANTOS MARTINS

Boa Tarde!!!Gostaria de saber como faço para
me inscrever no programa minha casa minha
vida, pois me inscrevi em um que disse que era e
não é, só me enganou, isso ja foi ha 5 anos atrás,
como faço para fazer pela coahb, qual o horário e
os dias em que posso ir até a coahb para levar
meus documentos?

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 há 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 às
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. A
sua renda ultrapassa o máximo exigido para
participar do PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA. Porém a sra. pode se inscrever assim
mesmo para participar caso surjam outras
alternativas. No momento só estamos
trabalhando com 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 há 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 às
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
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FOI
LANÇADO EM 2009. Há 5 anos esse Programa
ainda não existia.

DATA
RESPOSTA

13/05/2013

13/05/2013

DATA

13/05/2013

NOME

alessandro justo rosa

SOLICITAÇÃO

Bom dia meu nome é Alessandro ,gostaria de
saber como me escrever em uma moradia com
esse programa minha casa ,minha visa do
governo ou como posso estar me escrevendo em
uma casa da cohab. obrigado.

Queria saber qual é o critério desse sorteio
porque eu conheço varias pessoas que são
solteiras. No caso não seria as pessoas que tem
marcella christine de oliveira
13/05/2013
filho que mora de aluguel as pessoas que
silva
precisam isso é meio injusto né eu estou case
sendo dispejada porque não tenho uma casa por
favor me ajude até um lar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

13/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Programa Minha Casa, Minha Vida é um
Programa do Governo Federal e o sorteio para
determinação da ordem de atendimento das
famílias foi realizado pela COHAB/CP conforme
regras do próprio Programa, com a aplicação dos
critérios federais e municipais, os quais
apontamos abaixo: Critérios nacionais –
Ministérios das Cidades - Famílias residentes ou
que tenham sido desabrigadas de área de risco
ou insalubres; - Famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar; e - Famílias
de que façam parte pessoas com deficiência.
Critérios locais – Aprovados pelo Conselho
Municipal de Habitação - Famílias moradoras em
Campinas há mais de 10 anos; - Famílias com
renda per capita inferior a ½ salário mínimo; e Pessoas com, no mínimo, 02 dependentes
habitacionais. Para a realização do sorteio foram
formados grupos e as famílias que atenderam de
5 a 6 critérios foram encaminhadas ao grupo 1
com 75% das unidades habitacionais disponíveis
no momento, bem como as que atenderam até 04
critérios foram encaminhadas ao grupo com 25%
das unidades. Além desses 2 grupos também
houve o grupo de idosos e deficientes. Dessa
forma, o fato de ser solteiro não impedia a pessoa
de participar do sorteio e ser sorteada.

16/05/2013

DATA

NOME

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

ESTAMOS ENVIANDO A SEGUNDA VIA DO
MES 05/13 COM VALIDADE PARA
PAGAMENTO ATE 20/05, UMA VEZ QUE NAO
CHEGARA A TEMPO PARA DIA 15/05. NOSSO
TELEFONE PARA CONTATO É 3119-9577 OU
3119-9580 DIRETO NO SETOR DE
COBRANÇA.OBRIGADO PELO SEU CONTATO.

14/05/2013

Prezados Senhores, Gostaria de saber como
O Bairro DIC V ainda não possui minuta de
posso tirar a Minuta de uma Casa localizada no
escritura. Quanto à transferência, a sua mãe e
DIC V, está casa está em nome da minha irmã e
sua irmã precisam comparecer pessoalmente na
sera transferida para minha mae. Gostaria de
Minuta de Escritura
COHAB CAMPINAS com a documentação do
informações de valores e documentos necessario
imóvel para verificar se pode ser efetuada, das 8
mesmo quanto os procedimentos para que ocorra
às 16 horas, de segunda a sexta-feira.
a transferencia. Agradeço desde já a informação

13/05/2013

Outros

A Cohab no momento esta vendendo 11 terrenos
na cidade de Campinas/SP e 13 terrenos em
cidades vizinhas. Através de Licitação Modalidade Cocorrencia Pública. Maiores
informações: www.cohabcp.com.br - Licitações
Edital.

13/05/2013

Outros

Pesquisando em nossos arquivos não encontrei o
nome do sr. ANTONIO PEDRO MARIA. - O
bairro JARDIM NOVO HORIZONTE em Limeira
não pertence à COHAB CAMPINAS.

14/05/2013

SOLICITAÇÃO

Preciso da segunda via do boleto deste mes, que
vence em 15/05/2013, pois eu não recebi em
13/05/2013 Edvalda de Oliveira Marques minha casa, moro longe do estabelecimento de
vocês, e gostaria de um modo mais facil de
conseguir a segunda via

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

Anônimo

Edson Silva

Boa Tarde!!!!! Gostaria de Saber seA Cohab esta
vendendo terrenos tambem, se tiver como faço
para fazer o cadastro para aquisição ATT.: Edson

ODAIR JOSÉ DA SILVA

GOSTARIA DE ENTRAR EM CONTATO COM A
COHAB PARA SABER COMO ESTA A
SITUAÇÃO EM RELAÇÃO A DOCUMENTAÇÃO
DO IMÓVEL DO SR ANTONIO PEDRO MARIA,
SOU SOBRINHO DELE, ELE ÉSTA MUITO
DOENTE E A ESPOSA DELE (MINHA TIA)
TAMBÉM. MINHA TIA QUER PASSAR A CASA
EM NOME DE 2 SOBRINHO DELA, PORÉM
ELA TAMBÉM NÃO SABE COMO ESTA A
DOCUMENTAÇÃO. TENHO ALGUNS
DOCUMENTOS EM MÃO PORÉM NÃO SEI
POR ONDE COMEÇAR. GOSTARIA DE UMA
AJUDA.

DATA

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

LEANDRO BUENO
DUARTE

PRECISO SABER SE EU TENHO CADASTRO
NA COHAB, POIS PRECISO DE UMA CASA.
TRABALHO SOU REGISTRADO, SOU
CASADO, TENHO UMA FILHA, NÃO ESTOU
PEDINDO QUERO PAGAR MINHA CASA
PRÓPRIA. POR FAVOR ENTREM EM
CONTATO COMIGO. GRATO: LEANDRO
BUENO

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 há 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 às
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.

13/05/2013

Os imóveis da cidade de MOGI GUAÇU NÃO
SÃO ADMINISTRADOS PELA COHAB
CAMPINAS.

14/05/2013

Gostaria de saber o que devo levar à Cohab para
acertar a documentação da minha casa após o
inventário, uma vez que meu pai faleceu. Já saiu
o inventário e preciso da escritura da casa em
Anônimo
nome de minha mãe, quer dizer não sei como
Minuta de Escritura
funciona pois a casa ficou 50% para minha mãe e
50% para mim e meus irmãos. Quais os
procedimentos que devo seguir agora? Sou de
Mogi Guaçu...
queria saber se já posso retirar a minuto de
Cesar Fernando Felizardo escritura pra poder efetuar o registro do imovel e Minuta de Escritura
se pago algo
gostaria de saber quando vai ser o proximo
Programa Minha
Anônimo
sorteio
Casa Minha Vida

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ME
INSCREVER NO MINHA CASA MINHA VIDA,
LUCIANA APARECIDA DOS POIS MORO DE FAVOR COM MINHA SOGRA,
13/05/2013
SANTOS
NUMA CASA MUITO PEQUENA. E QUAIS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS MEUS E DO
MEU ESPOSO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O seu contrato ainda não possui Minuta de
Escritura. Quando for liberada entraremos em
contato.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

14/05/2013

14/05/2013

14/05/2013

DATA

13/05/2013

NOME

vinicius batista de almeida

SOLICITAÇÃO

eu tenho 22 anos e gostaria de sabe o que
necessito para fazer o cadastro minha casa
minha vida quais os documentos necessario
desde ja obrigado!

Boa noite! Gostaria de estar fazendo inscrição
para casa da cohab, pois pago aluguel e preciso
Jucelia Aparecida De Jesus
13/05/2013
urgentemente de uma casa para financiar,pois
Santos
estou gastando muito com aluguel. Obrigada
aguardo contato.

14/05/2013

Ana Caroline Toledo
Colasante

Gostaria de saber qual é o valor para realizar a
minuta? e tbm se só é realizado a minuta só no
nome de quem está a casa ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

14/05/2013

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 há 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 às
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.

14/05/2013

Minuta de Escritura

O valor da Minuta atualmente é de R$102,50 e só
é emitida no nome do adquirente.

14/05/2013

DATA

14/05/2013

NOME

ADRIANA APARECIDA
BISPO

14/05/2013

Daniella Lehmann

14/05/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

BOA TARDE! GOSTARIA DE QUITAR O MEU
APARTAMENTO SERIA POSSÍVEL POR EAMIL VOCÊ ME ENVIAR QUANTO FICA PARA
QUITAR O IMÓVEL HOJE, POIS CONSEGUI
UM DINHEIRO E ACHO VAI DAR PARA
QUITAR O MEU APARTAMENTO, COMO
TRABALHO FICA DIFÍCIL IR ATÉ A COHAB.
FICO NO AGUARDO DE UMA RESPOSTA , E
DESDE JÁ AGRADEÇO PELA ATENÇÃO O email é adriana.contato2@gmail.com Att, Adriana.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
O adquirente deverá comparecer à sede da
Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
do valor do saldo devedor, não ensejando o
pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 8,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9601 ou 3119-9589, falar com
Flávia ou Sandra Coelho. Endereço da Cohab/CP
- Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque
Itália - Campinas / SP.

15/05/2013

Gostaria de saber se existe algum financiamento
em parceria com a Cohab para compra de
Entre em contato com a FUNDAP através do
Outros
material para reforma de casa e mao de obra.
telefone 31199613.
obrigada
Sou de Mogi Guaçu e gostaria de saber onde
acerto os documentos da minha casa, uma vez
que meu pai faleceu em dezembro de 2012 e o
inventário já saiu esta semana. Por favor estou
A COHAB CAMPINAS não administra imóveis da
perdida neste assunto pois nosso advogado disse
cidade de MOGI GUAÇU. Uma sugestão é entrar
que seria aí em Campinas e em outra solicitação
Minuta de Escritura em contato com a COHAB BANDEIRANTES e
vocês disseram que as casas daqui de Mogi
verificar se é com eles. O telefone é (19)
Guaçu não são ministradas aí. Por favor, peço
37317600.
que me ajudem, preciso saber onde acerto a
papelada/ documentos da casa, em que cidade.
Desde já agradeço a atenção e tenham uma boa
tarde.

14/05/2013

14/05/2013

DATA

14/05/2013

14/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Tamires Ceccato

Gostaria de saber maiores informações sobre os
terrenos que estão sendo vendidos no conj.
habitacional Porto Alegre, Capivari - SP

Outros

ronilda adriana coelho da
silva

boa tarde gostaria de saber como funciona o
cadastro na cohab para sorteio de casa pq a
alguns anos eu fiz meu cadastro mas nao fui
sorteada gostaria de saber se tem que ser feito
todo ano. obrigada

Outros

RESPOSTA
São dois terrenos que estão sendo vendidos por
meio de Licitação - modalidade Concorrencia
Pública, no C.H. Porto Alegre em Capivari/SP.
Data: 24/05/13 Local Companhia de Habitação
Popular de Campinas - Campinas SP A) Terreno
Comercial Lote 05, Quadra M - Rua Américo
Forti, esquina com Oswaldo Mazzini. Vl de
Avaliação R$ 220.100,00 Vl de caução para
participar da CP: R$ 11.005,00 Metragem:
1.170,86 m² Pagamento: à vista ou 30% entrada
e o restante do saldo pode ser parcelado em no
máxcimo 06 (seis) meses. B) Terreno Comercial
Lote 12, Quadra G - Rua Américo Forti. Vl de
Avaliação R$ 152.600,00 Vl de caução para
participar da CP: R$ 7.630,00 Metragem:
474,70m² Pagamento: à vista ou 30% entrada e o
restante do saldo pode ser parcelado em no
máxcimo 06 (seis) meses.
Não encontrei nenhum cadastro com o seu CPF
em nosso arquivo. Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há 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 às
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

14/05/2013

14/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

14/05/2013

Carlos Alberto Bianchesi

Para o Cadastro de Interesse Mobiliário com
renda superior a R$ 1.600,00, quais documentos
precisa e como é o processo? Aguardo.
Atenciosamente

14/05/2013

Anônimo

qual o ultimo dia que podera ser feita a inscrição
da cohab?

Anônimo

Boa Tarde!! Eu gostaria de saber o pq esta
demorando muito, pois ja montei a pasta no dia
28 de novembro e ate agora ninguem me deu a
resposta. A minha pasta ja foi pra caixa e ja
passou o primeiro analise, ja sei ate que quandra
é mais ate agora nao tenho a resposta, toda vez
que ligo vcs falam que tem que esperar vcs
ligarem. Obrigada!!!

14/05/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
A documentação exigida é a mesma de quem
recebe menos de R$1.600,00. A diferença é que
quem recebe mais não pode participar do
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. O sr.
também pode procurar a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e verificar se pode participar dos
projetos oferecidos por eles. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às
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.
Ainda não temos data para encerramento das
inscrições. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há 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 às 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.

As famílias indicadas para o Empreendimento
Sirius - Condomínios A4 e B1 deverão aguardar
contato da COHAB-CP informando as datas das
próximas atividades. Esse contato será realizado
nos próximos dias.

DATA
RESPOSTA

15/05/2013

15/05/2013

16/05/2013

DATA

NOME

14/05/2013

Patricia di Paula Moraes

14/05/2013

NEUZA APARECIDA
BORDIN

15/05/2013

15/05/2013

SOLICITAÇÃO
Boa tarde! Fiz as inscrições uma vez para a casa
da COHAB, porém ainda não fui chamada.
Poderiam me passar o número da minha
inscrição? Att.
COMPREI UMA CASA DO SR GERALDO PIVA
EM 01/10/82 A QUAL FOI VENDI AO SR JOÃO
SILVA EM 31/01/87, CONTRATO FEITO POR
MEIO DA COHAB BD, SÓ QUE MEU NOME
AINDA CONSTA NO CADASTRO DE
MUTUARIOS COM ISSO NÃO CONSIGO QUE
A CAIXA ECONOMICA APROVE O MEU
FINANCIAMENTO PRO RESIENCIAL PAZETI
EM PAULINIA ALEGANDO QUE POSSUO UM
IMÓVEL NO MEU NOME SENDO NÃO SER
VERDADE, GOSTARIA QUE ME AJUDASSEM
TIRANDO O MEU NOME DESSE CADASTRO.
PRO FAVOR ME ENVIEM UM DOCUMENTO
QUE PROVE QUE NÃO POSSUO IMÓVEL,
POIS AS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS QUE
CONSEGUI PRA CX NÃO SERVE. AGUARDO
CONTATO.

evelyn cristina

Olá eu queria fazer o cadastro da minha casa
minha vida ?

Anônimo

Preciso da quitação da casa de meus pais que
estão falecidos, como faço ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

A COHAB CAMPINAS não fornece ainda número
de inscrição. A consulta é feita através do CPF.

15/05/2013

CADMUT

Sra. Neuza, bom dia. A COHAB
BANDEIRANTES é outra empresa. Nós somos a
COHAB CAMPINAS.

15/05/2013

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 há 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 às
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.

15/05/2013

Outros

Não temos dados suficientes para responder,
como por exemplo, número de contrato, bairro, se
pertence ou não à COHAB CAMPINAS,nome do
adquirente, endereço, etc.

15/05/2013

DATA

15/05/2013

15/05/2013

15/05/2013

16/05/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

preciso saber se o meu cadastro foi aceito pela
caixa como posso fazer isso eu to cadastrada no
projeto minha casa minha vida do sirus

Boa noite! Gostaria de saber se esta aberta
alguma inscrições para casas ou apartamento
para região de campinas. Pois eu gostaria de se
inscrever.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como a solicitação foi realizada de forma
"anônima" não temos condições de verificar se
sua pasta foi analisada pela Caixa Econômica. É
necessário o nome completo e CPF do titular.
Essa informação também poderá ser passada
através de telefone (19) 3119 9607.

16/05/2013

Outros

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

16/05/2013

Deve comparecer na COHAB CAMPINAS no
horário entre 8 e 16 horas de segunda a sextafeira, munido da documentação pessoal e do
imóvel, para requisitar a Minuta de Escritura. O
custo é de R$102,50 em dinheiro.

16/05/2013

Embora "separada de corpos" o estado civil da
Sra. permanece como casada. Dessa forma,
conforme regras do Programa Minha Casa, Minha
Vida, quando os titulares do cadastro são
casados, deverá ser apresentado a
documentação do casal. Dessa forma, a única
forma de não incluir seu ex-esposo no Programa
é com a sepação/divórcio. Quanto ao fato de não
possuir recursos financeiros para o arcar com o
pagamento de um advogado, a separação poderá
ser solicitada junto a Defensoria Pública (fone:
08007734340.

16/05/2013

celia ferreira de andrade
augusto

QUERO SABER COMO FASO PARA OBTER A
ESCRITURA DA MINHA CASSA O NUMERO
Minuta de Escritura
QUE TENHO DO TERMO DE QUITAÇÃO É
3.210

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

FUI SORTEADO JA FOI MONTADA A PASTA
MAIS MEU ESPOSO NOSSA RENDA PASSOU
100 REAIS TENHO MUITA DIFICULDADE
SEPAREI DO MEU MARIDO MAIS TENHO QUE
COMPROVAR A SEPARAÇAO E NAO TENHO
RECURSO TENHO QUE CONTRATAR UM ADV
MAIS E MUITO CARO PARA FAZER A
SEPAÇAO MEU EX ESPOSO TEM UMA
DIFICULDADE FAZ TRATAMENTO TEM UMA
DOENÇA CHAMADO ESPONDIELITE
AQUILOSANTE TEMOS 3 FILHO PARA
CUIDAR MORO EM DOIS COMODO QUE
MINHA EX SOGRA SEDEU E AGORA ESTOU
SAINDO DO MEU SEVISSO

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

16/05/2013

NOME

Thiago Ferreira Costa

SOLICITAÇÃO

Bom dia , Como pode ser feito o cadastro de
interesse em moradia? Minha renda é um pouco
maior que R$ 1.600,00 tem algum problema? Att,
Thiago

Lote 01, quadra 03, quarteirão 5408, no Jardim
Marisa Fica a COHAB intimada a, no prazo de 15
dias, anexar, no protocolado 2007/11/12820, para
fins de lançamento de IPTU em unidades
autônomas, a documentação que segue: matrícula de terreno atualizada (emitida nos
últimos 360 dias), acompanhada de especificação
de condomínio homologada pela SEPLAN, com
16/05/2013 Gustavo Camargo Carpino
quadro de áreas e recolhimento de ART pelo
responsável técnico; ou - matrícula de
incorporação ou instituição de condomínio ou
matrículas individualizadas das unidades
autonomas. Nos termos da lei 11.111/01 e do
decreto 16274/08. Att. Gustavo Camargo Carpino
Agente Fiscal Tributário MAt. 124.018-8 Tel.:
2116-0468

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 há 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 às
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.
Quem recebe salário maior do que R$1.600,00 no
momento não pode participar do PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, porém pode efetuar
o cadastro.

16/05/2013

Outros

Em resposta a sua solicitação e conforme contato
telefônico em 03/06/13, a obrigação de
encaminhar os dados solicitados é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Campinas, portanto iremos desconsiderar tal
notificação. Estaremos à disposição para maiores
esclarecimentos se forem necessários.

07/06/2013

DATA

16/05/2013

16/05/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Bom dia!! Por gentileza, gostaria de saber como
que eu faço para realizar o cadastro de plano da
minha casa minha vida e da cohab. aguardo
contato raffa.silvaa@hotmail.com

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 há 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 às
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.

16/05/2013

Anônimo

Olá, sou um dos herdeiros da casa de meus pais
ja falecidos, a casa se localiza na rua iracema da
silva popst , antiga rua n°24 maria eugenia n°
97 .... quais documentos preciso levar para pegar
a escritura ou a quitação da casa .

Outros

Por favor nos informe se o imóvel pertence à
COHAB CAMPINAS, pois não o localizei com os
dados fornecidos.

16/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Bom dia, tenho um apartamento no endereço
acima citado, precisaria saber em que setor
solange hespanholo cunha
16/05/2013
consigo a planta do meu apartamento ou a do
domingos
prédio. O prédio já tem quase 30 anos e nenhum
morador tem a planta. Aguardo retorno. Solange

Outros

Boa tarde! Minhas duvidas são as seguintes: *
Qual empreendimento que está sendo entregue
Sirius ou Vila Abaete? * Eu tenho preferencia em
qual local eu quero ir morar? Obrigado

Outros

16/05/2013

Anônimo

Informamos que poderá ser solicitada a planta do
seu apartamento, diretamente no protocolo geral
da Cohab/CP, munida do número do seu contrato
e documento de identidade. Caso tenha alguma
dúvida, estaremos à disposição também pelo
telefone 3119-9518.
As indicações para o Empreendimento Sirius já
foram concluídas e estamos montando as pastas
para o Empreendimento Abaeté. Não é possível a
família escolher para qual empreendimento ela
vai, a indicação é realizada conforme a
classificação no sorteio realizado no dia
22/09/2012.

07/06/2013

20/05/2013

DATA

NOME

16/05/2013 Edsson Antonio dos Santos

16/05/2013

ADRIANA DA SILVA

SOLICITAÇÃO

Quais são as regras e os procedimentos para
cadastro no programa minha casa minha vida?

COMO FAZER PARA ME INSCREVER NA
COHAB? POR SER SOLTEIRA CONSIGO UM
IMÓVEL PELA COHAB? OBRIGADA PELA
ATENÇÃO. ADRIANA

fui sorteada no pragrama minha casa minha vida j
rosecleia soares dos santos
16/05/2013
montei a pasta gostaria de saber se foi aprovada
costa
obrigada

16/05/2013

tamires carolina dos santos
estevo

quais os documentos que são necessarios para
fazer o cadastramento?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

16/05/2013

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 há 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 às
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.

16/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sua documentação já foi encaminhada à Caixa
Econômica e está em análise. Assim que a
relação dos aprovados for divulgado pela Caixa
Econômica, a COHAB/CP entrará em contato.

20/05/2013

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 há 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 às
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.

16/05/2013

DATA

16/05/2013

16/05/2013

17/05/2013

17/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

os apartamentos do jardim bassoli, podem ser
vendidos para terceiros?

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

SR Aline ja marquei na denfensoria para o dia
21do mes06 ja nao sei o que fasso mais vc me
informou que eu tenho que fazer tudo isso o mais
rapido possil mais a denfensoria ja me informou
que pode demorar mais de 6 messe depois de
tanta correria fomos sorteados agora acaba
assim Aline sera que o apartamento pode ficar
entao so no nome do meu ex esposo ou pode ter
algum outro caminho por favor vc pode me ajudar
se tenho outro caminho ...desde de ja agradesso
sua compriençao

LUCIELE APARECIDA
SOUZA DE JESUS

Ana Paula Oliveira Santos

SOLICITO UM IMOVEL PODE SER
APARTAMENTO OU CASA. EU MORO DE
FAVOR NA CASA DA MINHA MÃE EM UM
QUARTO COM O MEU ESPOSO E MEU FILHO
DE UM MÊS E 7 DIAS. O IMÓVEL PODE SER
EM QUALQUER LOCALIDADE DISPONÍVEL EM
CAMPINAS.

Gostaria de saber como esta a situação do meu
imovél,quando poderei começar a pagar,e
quando havera melhorias para o bairro. Obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Com relação a venda do imóvel, deve ser tratado
junto a Caixa Economica Federal, porém, as
regras do Programa Minha Casa Minha Vida não
permitem a venda, tendo em vista as
caracteristicas sociais do programa.

21/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Conforme já explicado em solicitação anterior,
são regras do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Se a pessoa é casada legalmente (embora
separada de corpos) o caminho é providenciar a
separação/divórcio ou apresentar a
documentação do casal.

20/05/2013

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 há 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 às
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.

17/05/2013

Outros

Até o momento não temos previsão de
contratação do referido bairro e
consequentemente dar início ao pagamento. Em
momento oportuno, os moradores serão
informados.

22/05/2013

DATA

18/05/2013

18/05/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SIMONE VALERIO

Estou há 15 anos inscrita no plano habitacional
da Cohab, e até hoje não fui "sorteada". Fico
muito desapontada com esta demora e
"procedimentos", pois sou mãe solteira de 2
filhos, com uma renda baixa e moro de aluguel,
seria cabível ao que vocês dizem ter prioridade,
mas já conheci muitas pessoas que se
cadastraram há poucos anos, teem condições
financeiras melhores do que a minha e já foram
"sorteados". Vocês poderiam priorizar o tempo de
espera que estamos na listagem, mas
infelizmente, nós os solicitantes, não temos o que
fazer. Se possível, vocês poderiam rever meus
cadastros, pois já os atualizeis varias vezes,
vários anos, varias filas de espera. Ainda tenho
uma leve esperança de ter minha casa, e não ter
que pagar mais aluguel, e acreditar na justiça
humana! Ainda Estou na 6 lista de espera!
NUMERO 2690 Agendado para dia 22/5/13. TEM
COMO REVER ESTA MINHA COLOCAÇAO NA
FILA DE ESPERA, ADIANTAR?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Conforme já respondido através da ouvidoria da
COHAB/CP, temos a informar: A Sra. realizaou o
CIM – Cadastro de Interesse em Moradia em
15/06/2009 e o atualizou em 27/05/2011.
Participou do sorteio realizado em 22/09/2012
para hierarquização das famílias atendidas no
Programa Minha Casa, Minha Vida e foi sorteada
com a classificação 2690 - Grupo 2 – cadastro
reserva. Foi convocada pela COHAB/CP para
comparecer em 22/05/2013 às 8h para
apresentar a documentação necessária para o
Programa e caso se enquadre nos critérios
exigidos, montará a pasta que será analisada
pela Caixa Econômica Federal. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado e sim o tempo de moradia,
portanto, a data de cadastramento não interfere
no processo de seleção.

21/05/2013

Anônimo

QUERO SABER SE ( ADRIANA MENEZES DOS
SANTOS ) FOI CONTLEPLADA NO SORTEIO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por favor, mande outra mensagem se
identificando, pois além de não termos dados
suficientes para pesquisar , não podemos
responder sobre situação pessoal para terceiros.

21/05/2013

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 há 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 às
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.

20/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

QUERIA FAZER A INCRISAO PARA MINHA
CASA MINHA VIDA POIS NAO TENHO
CONDIÇOÊS DE COMPRAR UMA CASA
PROPRIA E QUERIA PARTICIAPAR DESSE
PROJETO QUE O PAGAMENTO E MAIS FACIL
18/05/2013 flavia monteiro ferreira melo
PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA
CONQUISTAREM UMA CASA PROPRIA
.COMO EU FAÇO PARA
PARTICIPAR.PODERIAM ME
RESPONDEREM.POR FAVOR.OBRIGADA.

DATA

18/05/2013

NOME

LIDIANE MAION DOS
SANTOS

18/05/2013 carla renata mamone vieira

19/05/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se consigo fazer o meu
cadastro na cohab via internet ou tenho que ir
pessoalmente

Programa Minha
Casa Minha Vida

Fiquei sabendo pela minha vizinha que fui
sorteada, mas não fui comunicada. como faço
agora? Carla Renata

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde! Gostaria de saber quanto tempo
demora parar ser chamado pela cohab, apos
entrega dos documentos e abertura da pasta? fiz
a entrega dos documentos no no mês de
fevereiro e informaram que provavelmente seria
chamado no fim de abril começo de maio, e até
agora nada. grata.

quero me inscrever no programa minha casa
minha vida pois moro de favor nessa casa e
19/05/2013 anally rosa de oliveira arruda
quero dar um lar para minha filha ,ter um lugar q
é meu preciso muito dessa oportunidade

RESPOSTA
Sra. Lidiane, boa tarde.a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às
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.
A COHAB CAMPINAS lhe enviou uma carta
convocando para comparecer no dia
04/02/2013,pois a sra. foi sorteada no grupo dos
idosos, número 086. Como a sra. não recebeu,
por favor compareça na COHAB para agendar
outra data e levar a lista de documentos
necessários. O horário de atendimento é entre 8
e 13 h., de segunda a sexta-feira.

DATA
RESPOSTA

20/05/2013

21/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos como informar o tempo de forma
precisa, uma vez que depende de vários fatores e
também porque a análise é realizada pela Caixa
Econômica. Porém, assim que a COHAB/CP
receber a lista dos aprovado a mesma entrará em
contato com as famílias aprovados/reprovadas.

21/05/2013

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 há 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 às
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.

20/05/2013

DATA

19/05/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

tenho hora agendada amanha com vcs, para a
inscrição do apartamento na cohab. vcs me
mandaram um email, mas acho q acabei
excluindo. Quero confirmar se teho algum numero
de protocolo ou algo assim.Obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Não precisa número de protocolo. É só proceder
conforme abaixo: Os dois principais requisitos
para se inscrever no Programa Minha Casa
Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há 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 às
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.

20/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

BOM DIA CHEGOU UM COMUNICADO A
MINHA RESIDENCIA ME CONVOCANDO PARA
COMPARECER A PREFEITURA NO PROXIMO
20/05/2013 LIDIA DA SILVA BARBOSA MES COM UMA DOCUMENTAÇAO,SO QUE
PERDI ESSE COMUNICADO.GOSTARIA DE
SER INFORMADA DA DATA E A
DOCUMENTAÇAO NECESSARIA.OBRIGADO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Por favor compareça na COHAB CAMPINAS no
dia 24/06/2013 às 10:30h, trazendo a
documentação, conforme abaixo: A Prefeitura
Municipal de Campinas através da Secretaria
Municipal de Habitação e a Companhia de
Habitação Popular de Campinas convoca as
famílias sorteadas no Programa Minha Casa
Minha Vida a comparecerem a
COHAB/CAMPINAS localizada à Av. Prefeito
Faria Lima, nº 10, Parque Itália, no dia e horário
indicado. Para tanto deverá comparecer o casal
(casados legalmente ou em união estável)
portando esta convocação e os seguintes
documentos originais: • RG (do casal) • CPF (do
casal) • Certidão de casamento (se casado), com
averbação (se separado ou divorciado); •
Certidão de nascimento (se solteiro ou em união
estável); • Certidão de óbito e casamento (se
viúvo); • Certidão de nascimento ou RG dos
dependentes habitacionais • Carteira de trabalho
de todos que vão morar no imóvel; • Hollerith de
todos que vão morar no imóvel (6 últimos); • Se
aposentado, pensionista ou recebe benefício do
governo trazer extrato do INSS • Renda informal
(sem registro): declaração de rendimento do
casal a ser assinada na COHAB; • Cartão do
bolsa família (se tiver); • Título de eleitor (do
casal); • Carteirinha ou declaração escolar dos
dependentes habitacionais contendo o código do
INEP/CIE; • Comprovante de endereço atual em
nome do cadastrado (luz, telefone ou declaração
do posto de saúde contendo o endereço de
residência e data do último atendimento); • Caso
os titulares não sejam alfabetizados, deverão
apresentar uma testemunha portando CPF e RG;
• Para famílias com deficiente apresentar
atestado médico que contenha a espécie, o grau,
o nível de deficiência e a classificação
internacional de doenças -(CID).Os cadastrados
sorteados que, eventualmente, na data da
convocação não preencherem os pré-requisitos

DATA
RESPOSTA

21/05/2013

DATA

20/05/2013

NOME

Anônimo

20/05/2013

WALLACE M. SOARES

20/05/2013

Anônimo

20/05/2013

Anônimo

21/05/2013

Elaine

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber o que é preciso para se
cadastrar na cohab e como funciona!e preço das
casa e forma de pagamento!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

20/05/2013

QUITEI O TERRENO ENTRE 2004 E 2005.
A Minuta de Escritura ainda não está liberada
TEMOS O CONTRATO DE QUITAÇÃO, PORÉM
para o bairro Parque Itajaí IV. Quando for liberada
RESTA ESCRITURAR. A MINUTA PARA
Minuta de Escritura
a COHAB CAMPINAS enviará correspondência
ESCRITURA JÁ ESTÁ PRONTA? POSSO
com a lista de documentos necessários.
RETIRÁ-LA? GRATO.
ola, que horas sera a reuniao 21/05 sobra os
Outros
A reunião será às 18h na Estação Cultura.
apartamentos ?
Por favor, envie mais dados pois não consegui
Qual é o significado destes nomes que estão na
Programa Minha
entender a sua pergunta. Porém se o seu nome
lista dos sorteios e o meu nome não esta na
Casa Minha Vida
não está na lista de sorteados é porque
mesma
provavelmente você não foi sorteado.
Bom dia! Gostaria de uma informação, minha
Por favor informe se o imóvel pertence à COHAB
mãe faleceu e eu gostaria de saber quais os
Outros
CAMPINAS, e se positivo o número do contrato e
procedimentos para meu padastro fazer a doação
o nome da sua mãe.
do imóvel em vida para os herdeiros?

21/05/2013

21/05/2013

21/05/2013

21/05/2013

DATA

21/05/2013

21/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

luzia perentel

Boa tarde!!!venho através deste email,solicitar a
limpeza de um terreno,localizado neste
endereço:Severo Gomes,com a Jorge Elias
Lauandos,e Orlando Coreia,pois desde novembro
de 2012,tento através de órgãos publico,e
hoje(21/05/2013)confirmei q este,pertence a
COHAB,e somente através do serviço online é q
conseguiria esta solicitaçâo,preciso urgentemente
desta limpeza,pois há muitos ratos e
aranhas,meu filho e meu esposo tiveram dengue
recentemente e tenho um bebê,toda
semana,estou pegando ratos em meu quintal,por
favor,não tenho mais a quem recorrer,espero q
tomem providência o mais rápido,desde já grata!!!
aguardo uma reposta.

AMANDA CRISTINA
OLIVEIRA DE SOUZA

OLÁ , BOA TARDE !! MEU NOME É AMANDA
CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA CPF:
373306808-42, FIZ A INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA MINHA CASA , MINHA VIDA NO
COMEÇO DO ANO EM JANEIRO /2013,
GOSTARIA DE SABER SE JÁ FUI SORTEADA
NO PROGRAMA, POIS TENHO MUITO
INTERESSE EM TER MINHA CASA PROPRIA .
CASO NÃO TENHA GOSTARIA DE SABER SE
TEM ALGUM IMOVEL QUE FOI DADO PARA
ALGUMA FAMILIA E SE ELE NÃO TIVEREM
PAGANDO SE POSSO COMPRAR DE VOCÊS ,
PARA MIM NÃO PRECISA SER NOVO, OU
USADO SÓ QUERO REALIZAR MEU SONHO
DE TER MINHA CASA E MORAR COM A
MINHA FAMILIA , POIS ESTAMOS
PRECISANDO MUITO. DEIXO MEU TELEFONE
PARA CONTATO ( 19 ) 95038981 CONTO COM
A AJUDA DE VOCÊS , POR FAVOR ME
AJUDEM A REALIZAR ESTE SONHO, DESDE
JÁ MUITO OBRIGADO ATENCIOSAMENTE,
AMANDA CRISTINA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Em referência ao terreno em questão, trata-se do
lote 1, quadra U1, os mesmos dados já foram
encaminhados para a Diretoria Técnica, para
autorização da execução dos serviços de
limpeza, calçamento e fechamento (assunto
tratado no protocolo PMC 12 70 1890). A
Coordenadoria de Obras e Avaliações, estará
mandando uma equipe para realizar uma análise
da situação atual, para que seja acelerado o
processo em questão. Estaremos à disposição
para maiores esclarecimentos.

07/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O único sorteio do Programa Minha Casa Minha
Vida foi realizado no dia 22/09/2012, portanto
anterior a data de seu cadastro. Por isso
solicitamos que aguarde por novos sorteios tendo
em vista que sua renda de R$ 1.290,00 é
insuficiente para assumir algum financiamento,
caso haja alguma reintegração de posse de
imóveis retomados pela Cohab.

22/05/2013

DATA

21/05/2013

21/05/2013

21/05/2013

NOME

jonas de souza ferrraz

renato cesar da silveira
beneddito

Anônimo

SOLICITAÇÃO

quero que me repassa ou seja envie valor da
quitação do meu imovel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
O adquirente deverá comparecer à sede da
Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
Termo de Quitação
do valor do saldo devedor, não ensejando o
pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 8,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9601 ou 3119-9589, falar com
Flávia ou Sandra Coelho. Endereço da Cohab/CP
- Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque
Itália - Campinas / SP.

exixte previsao para liberaçao de minuta do bairro
dic 6? estou a espera ja que a corretora pegou
Minuta de Escritura
uma boa parte do dinheiro me alegando que as
minutas estariam liberadas em março

Ola, Vi por esses dias um terreno localizado no
JD. Morro Azul, na cidade de Limeira, SP, com
uma placa de venda com informações por
telefone ou aqui pelo site. Gostaria de mais
informações, se é o terreno todo, formas de
pagamento, condiçoes para aquisição, etc. obg!

RESPOSTA

Outros

DATA
RESPOSTA

22/05/2013

Ainda não foram liberadas as Minutas do bairro
DIC VI.

21/05/2013

A venda desse terreno é por meio de Licitação
modalidade Concorrência Pública. Data de
abertura: 24/05/13 às 14 horas na sede da
Cohab-CP. Dados do terreno: Valor de avaliação:
R$ 566.200,00 Metragem: 1.456,00m²
Pagamento à vista ou 30% do preço total
proposto pelo licitante, a titulo de sinal e o
restante do saldo em no máximo 06 (seis) meses.

22/05/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Verificamos em nossos arquivos e constatamos
que a sua pasta foi considerada incompatível pela
Caixa Econômica Federal. Dessa forma, você
deverá comparecer na agência da Caixa
Econômica da Avenida Francisco Glicério para
saber o motivo da reprova. Devido ao sigilo
bancário a COHAB não possui acesso a essa
informaçao. Aproveitamos para informar que o
CPF correto é 178.883.868-81 e não o informado
na solicitação.

22/05/2013

quero saber se eu consigo fazer o programa
minha casa minha vida nao trabalho
registrada,tenho dois filhos um de 3 um de 4e nao
21/05/2013 patricia braz viveiros da silva
tenho casa propria e tambem nao consigo
financiar uma casa entao gostaria de saber se
consigo fazer o programa minha casa minha vida

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 há 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 às
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.

22/05/2013

boa noite foi sorteada para ficar na lista de espera
gostaria de saber como faço para saber se minha
vez esta chegando estou precisando urgente sair
do aluguel por favor me ajude obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sra. foi sorteada no cadastro reserva, grupo 2,
número 6151. A COHAB já convocou até o
número 3539. Se chegar no seu número a sra.
receberá convocação através de carta.

22/05/2013

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 há 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 às
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.

22/05/2013

DATA

21/05/2013

21/05/2013

21/05/2013

NOME

rosangela ribeiro ramos

graziele mesquita

eliceia braz viveiros

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Montei minha pasta em 08/03/2013,
estou no aguardo para assinatura do contrato
gostaria de saber se ja esta pronto? No aguardo

quero me cadastrar no programa minha casa
minha vida

DATA

21/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

DESCULPE SENHORA ALINE PELA
ENSISTENCIA COMO FOI DITO PELA
PRIMEIRA VEZ NOS NAO SOMOS CASADO
LEGALMENTE NO PAPEL MAIS FOI MONTADO
A PASTA DA COHAB COMO CASADOS MAIS
NAO SOMOS CASADOS LEGALMENTE
VIVEMOS JUNTO SO MAIS JA COMO TINHA
DITO MARQUEI NA CIDADE JUDICIARIA PARA
VERIFICAR ISSO FOI MARCADO PARA O DIA
21 DE JUNHO MAIS AINDA O PROCESSO
PODE DEMORAR ATE 6 MESES ADV ME
INFORMOU MAIS TENHO MEDO QUANDO
LEVAR O PAPEL NAO CONSIGO O APT TA
DIFICIL MEU EX COMPANHEIRO TEM UMA
DOENÇA INCURAVEL ESTA FAZENDO
TRATAMENTO DESDE DE 2007 ELEESTA
APOSENTADO ELE ESTA PRECISANDO DA
MAE MAIS COMO NAO TENHO PARA ONDE
EU IR COM MEUS FILHO DESDE DO MES 04
NAO VOU TRABALHAR SAI DA EMPRESA
ONDE TRABALHAVA TENHO UMA ALDIENCIA
NO DIA 19 DE JUNHO E ESTOU NA CASA DA
MAE DELE E ELE NA CASA DE UM AMIGO
DESCULPA ALINE MAIS JA NAO SEI O QUE
EU FAÇO DESCULPE PELO DEZABAFO
NOVAMENTE MAIS EU ESTOU DEZISPERADA
TENHO TRES FILHO E NAO TENHO A ONDE
IR NEM PAGA ALUGUEL

Ola Bom dia! Vem por meio deste e-mail pedir
atenção sobre nosso Carne da cohab 2013 que
vencera em JUNHO 2013 , do qual passaram em
casa nao deixaram aviso quando voltaria , nao
Nivaldo Gonçalves da Cruz
estava em casa, ano passo entregaram nos
21/05/2013
Mota
vizinhos este anos fiquei se o carne. *Meu Nome
Nivaldo Gonçalves da Cruz Mota ; sacado
2140091-1 047* *Rua Paschoal Carlos Magno
120 ; Rg 14307218-3* Favor entregar na vizinha
Nair numero 128

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Conforme contato telefônico, após a realização
da audiência no dia 19/06 na Defensoria Pública,
a interessada deverá apresentar os
comprovantes da "dissolução da sociedade de
fato" na COHAB. Deverá ficar ciente que esse
comparecimento na COHAB deverá ocorrer no
dia 20/06.

22/05/2013

Outros

O seu carnê encontra-se na COHAB CAMPINAS
para ser retirado. O atendimento é de segunda a
sexta-feira, entre 8 e 16 h. Por favor, trazer
documento de identificação.

22/05/2013

DATA

22/05/2013

22/05/2013

22/05/2013

NOME

Carla Gisella Gonçalves

Anônimo

SANDRA COSTA SOUZA
BIAZOTTI GALERA

SOLICITAÇÃO

Bom dia Por favor, gostaria de saber, como
proceder na solicitação de inclusão do programa
Minha casa Minha Vida. Att

Como faço para me inscrever, e o que preciso?

gostaria de me inscrever no sorteio de
apartamento da cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

22/05/2013

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 há 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 às
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.

22/05/2013

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 há 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 às
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.

22/05/2013

DATA

22/05/2013

22/05/2013

NOME

Mariana Okada

fabio alves luz

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como posso estar fazendo
minha inscrição para o programa da COHAB.O
endereço aonde posso estar me dirigindo para
estar fazendo esta inscrição e os documentos
necessários.Obrigada...

ola boa tarde! gostaria de saber como faço para
me inscrever no programa minha casa minha?
quais sao os procedimentos e documentos
necessarios. desde ja agradeço!!

Moro com a minha mãe que já possui uma casa
financiada por vocês e gostaria de também
financiar uma casa só que no meu nome.
Gostaria de saber se é na COHAB Campinas que
faço a inscrição, se é necessário estar
trabalhando a um certo tempo na mesma
22/05/2013 Daniela Francine dos Santos empresa, se por ser solteira consigo a casa de
qualquer forma e se há prioridade quando o
sorteio é realizado. Gostaria de saber também se
o pagamento das parcelas é feito com a casa em
construção, ou só quando ela for entregue. E
como é determinado o valor da parcela. Por
enquanto é isso. No aguardo.

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 há 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 às
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.

22/05/2013

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 há 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 às
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.

22/05/2013

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 há 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 às
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.

22/05/2013

DATA

NOME

22/05/2013

Ilena Lelis de Siqueira
Palhares

22/05/2013

Roselene Avelino

22/05/2013

22/05/2013

22/05/2013

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se no contrato existe algum
seguro em caso de doença, de internação, de
desemprego. pois tenho um parente que tem
contrato esta internado, queria saber como
proceder, uma vez que ele também perdeu o
emprego. no aguardo de um contato Obrigada
Ilena Palhares
Boa tarde, Já possuo cadastro para o programa
já há 5 anos, ainda não fui contemplada, gostaria
de saber se haverá ainda esse ano novo sorteio.
Sem mais, Roselene Avelino

Marinalva Dias Luz

Boa tarde! Montei minha pasta no dia 28/03/2013
gostaria de saber se esta tudo ok.

Anônimo

quer saber se fui aprovada pela caixa
economica ...vcs enviarao minha pasta para a
caixa economica ...fiz a pasta dia 21/02/2013 e
estou esperando aprovacao ,,,,estou com medo
de vcs nao conseguirem falar comigo pelos
telelfones que passei para vcs , meu nome é
CLAUDINEIA DOS ANJOS NEVES meu CPF É
361.192.038.00....OBRIGADO Boa Tarde

cicero leite da silva

Quero informações sobre como cadastrar para o
programa minha casa minha vida.obrigado pela
atençao

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cópia de contrato

Por favor, nos envie mais informações sobre o
contrato para que possamos pesquisar e
responder a sua pergunta, como por exemplo
nome do parente, número do contrato, nome do
bairro, endereço.

22/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

22/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A pasta da Sra. já foi analisada e aprovada pela
Caixa Econômica Federal para o Programa Minha
Casa, Minha Vida. Deverá aguardar o contato
telefônico da COHAB/CO com as datas das
próximas atividades (reuniões preparatórias, visita
a obra e sorteio dos endereços dos
apartamentos) que serão realizadas antes da
mudança.

23/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sua pasta foi analisada pela Caixa Econômica e
aprovada para o Programa Minha Casa. Minha
Vida - Empreendimeto Sirius. Deverá aguardar
contato da COHAB/CP informando a data das
próximas atividades que serão realizadas antes
da mudança.

23/05/2013

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 há 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 às
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.

23/05/2013

DATA

22/05/2013

NOME

MAYARA MELO DE
FREITAS

SOLICITAÇÃO

Olá gostaria de saber como faço para participar
do programa minha casa minha vida?

ainda nao fui contemplada,mas espero anciosa
saber quando sera os proximos sorteios e que
22/05/2013 adriana menezes dos santos
chances tenho de ser comtenplada?aguardo
anciosa...
Gostaria de informações sobre terrenos à venda
no bairro São João em Campinas. Obrigado pela
23/05/2013 Cristina Carvalho dos Reis
atenção. Preço Condições de aquisição
Financiamento Att Cristina.

A COHAB ligou no telefone da minha mãe e
informou que eu deveria retirar o cadastro pela
internet ou pessoalmente na sede de cohab.
23/05/2013 LUCIANO ALVES MIRANDA
Como eu faço para retirar pela internet e também
gostaria de saber se fui sorteado para concorrer o
imóvel?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

23/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

23/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O bairro São João não pertence à COHAB
CAMPINAS.

23/05/2013

Outros

Não é o cadastro que pode ser retirado pela
Internet e sim a lista de documentos para efetuar
o cadastro. O sr. não foi sorteado porque não
possui cadastro ainda. As orientações seguem
abaixo: Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há 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 às 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.

24/05/2013

DATA

24/05/2013

NOME

kennia mariane gonçalves
dias

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se ja esta aberto as incriçoes
pro minha casa minha vida?e onde quie eu posso
estar fazendo?

24/05/2013

Flavia Camila de Morais

Bom dia. Faz pelo menos 2 anos que me
cadastrei na coab,cheguei a receber uma carta
avisando que haveria sorteio mas nunca foi
convocada ,nem tenho mais informações!
Gostaria de saber como proceder, como esta
meu cadastro. Desde já obrigada, aguardo
retorno!

24/05/2013

kennia mariane gonçalves
dias

por favor eu preciso do telefone da cohab onde
eu possa estar falando cm alguem preciso de
mais informaçaoes do programa e nao estou
conseguindo pelo site

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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 às
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.

24/05/2013

Outros

A sra. possui o cadastro e não foi sorteada no
último sorteio. Se mudou alguma coisa no
cadastro, por favor compareça na COHAB
CAMPINAS para atualizar e assim participar do
próximo sorteio, conforme abaixo: Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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, entre 8:00 e
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.

24/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O telefone da COHAB CAMPINAS é 31199500. Que tipo de informções a sra. precisa?

24/05/2013

DATA

24/05/2013

NOME

PEDRO FIRMINO DOS
SANTOS

SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SABER SE O TERMO DE
QUITAÇÃO DO CONTRATO 950017 JA ESTA
PRONTA.

Gostaria de saber como faço pra me inscrever no
programa minha casa minha vida? quais os
24/05/2013 fernanda de oliveira calixto
requisitos, eu tenho 20 ano se moro com meus
pais. tem alguma possibilidade?

24/05/2013

simone

é que gostaria de comprar uma casa no santa
eudoxia mas gostaria de saber se as casas de la
não vão ser demolidas tbm, se as pessoas de la
vão ser retiradas de la. obrigado

24/05/2013

vera lucia batista

favor me informar qual valor dos terrenos a venda
aqui no bairro barra mansa

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O contrato 950017 já possui Minuta de Escritura,
o que dispensa o Termo de Quitação. Por favor,
compareça na COHAB CAMPINAS no mês de
junho/2013 para solicitar liberação da Minuta,
munido dos documentos pessoais e do imóvel e
Termo de Quitação
do valor de R$102,50. Ligue ou mande
mensagem antes de vir para verificar se o
atendimento está sendo feito normalmente, pois
no momento está suspenso em virtude de
mudança de prédio do arquivo.

24/05/2013

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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, entre 8:00 e
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.

24/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Outros

Existe a possibilidade de remoção no referido
bairro, para a confirmação do imóvel que deseja
comprar é necessário comparecer à COHAB com
endereço e nome dos "proprietários" para
consultarmos os dados com precisão e receber
as devidas orientações. Horário de atendimento:
8h00 às 15h00 de 2ª a 6ª feira..
São quatro terrenos. 01) R$ 65.900,00
(342,50m²) 02) R$ 57.400,00 ( 239,63m²) 03) R$
56.000,00 ( 263,54m²) 04) R$ 56.100,00
(263,53m²) A venda de todos é por meio de
Licitação modalidade Concorrência Pública.

31/05/2013

24/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
O adquirente deverá comparecer à sede da
Favor informar qual a quandidade de parcelas
Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
24/05/2013
Carla Cristina Farias
que faltam para liquidar meu contrato. Se para
Outros
do valor do saldo devedor, não ensejando o
quitar o valor em R$ grata
pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 8,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9601 ou 3119-9589, falar com
Flávia ou Sandra Coelho. Endereço da Cohab/CP
- Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque
Itália - Campinas / SP.
O nº correto do contrato é 1210329, Rua Dr Lucio
O nº do contrato é 121392, não esta sendo fixado
Fernandes Filho, 563. Em função de alterações
no retângulo acima, por isso é que está aqui
no arquivo da empresa, não temos como atender
24/05/2013 Reginaldo Aparicio Amadio agora descrito. Solicito a 2ª via desta solicitação Termo de Quitação
ao pedido no momento. Solicito que aguarde o
por carta ou e-mail. Sem mais para o momento
prazo de 30 dias, para que possamos concluir o
agradeço desde já sua habitual atenção prestada.
pedido.

24/05/2013

fabricio giuriato

Boa Tarde ! Queria saber se é necessário ser
casado para obter moradia ?

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.

DATA
RESPOSTA

24/05/2013

27/05/2013

27/05/2013

DATA

24/05/2013

24/05/2013

25/05/2013

25/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

JANAINA CRISPIM
NOGUEIRA BARROS

POR FAVOR, JÁ ENTREGUEI OS
DOCUMENTOS P/ MONTAGEM DA PASTA,EM
JANEIRO/2013, AVISARAM QUE IAM ME
LIGAR ATE DIA 23/05 PARA ASSINAR O
CONTRATO, MAS ATE AGORA NÃO RECEBI
NENHUMA LIGAÇÃO. QUERO SABER SE
VOCES VÃO LIGAR OU SERÁ DIVULGADO NA
INTERNET, E SE AINDA ESTA DENTRO DO
PRAZO. MUITO OBRIGADA.

Outros

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal.

27/05/2013

Sara Priscila Rodrigues
Oliveira

Caros, peço encarecidamente que verifiquem
minha situação pois verifiquei no site da Cohab
nesta data (24/05) que fui convocada para a
montagem de pasta, mas não recebi a carta de
convocação. E no que consta quando não se
comparece na data se perde o cadastro e a vaga.
Por favor, estou desesperada, peço uma resposta
de vocês. Grata Sara

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente para verificar o que
houve, no horário das 8:00 as 14:00 horas.

27/05/2013

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
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, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

27/05/2013

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
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.

27/05/2013

ana carla jesus da silva

Priscila Santos Silva

uma casa no programa minha casa minha vida

Queria solicitar o programa minha casa minha
vida, meu nome é priscila , tenho três filhos moro
com minhas mãe de favor .

DATA

25/05/2013

26/05/2013

NOME

Briankliff santos silva de
jesus

dayane

SOLICITAÇÃO

Olá sou Brian tenho 26 anos , sou solteiro moro
com minhas mãe .

Gostaria de saber o que preciso pra participar do
programa ja que minha renda nao da pra financiar
pela caixa ou por alguma construtora. Quero
saber tambem se tem a opção de escolha do
imovel como casa e apartamento, eu prefiro
apartamento no DIC 5

26/05/2013

CICERO TADEU ESTEVAM
DE MORAES

Tenho inscrição na Cohab ha muitos anos, é
necessário eu atualizar meu cadastro? Hoje
minha renda familiar é superior a 3 salários
mínimos, tenho visto que tem saído vários
empreendimentos deste nível.

26/05/2013

Anônimo

Gostaria dr saber moro n. Jardim yeda gostaria
de saber se a parte onde moro vai ser retirado
pessoal

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 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, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

27/05/2013

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
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.

27/05/2013

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
mil e seiscentos reais). Compareça até a Cohab
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,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

27/05/2013

Regularização
Fundiária

Favor nos enviar endereço completo e nome do
adquirente ou ligue para a Secretaria Municipal
de Habitação, no telefone; 3119-9613.

27/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

BOA NOITE,EU TENHO UMA TIA CHAMADA
HELENA E HOJE ELA COMENTOU COMIGO
QUE ESTARIA ABERTO AS INSCRIÇÕES
PARA CADASTRAMENTO NA COHAB. EU
GOSTARIA DE SABER SE ME ENCAIXO NO
PERFIL. EU TENHO 19 ANOS, MORO DE
ALUGUEL COM A MINHA NOIVA E
PRETENDEMOS NOS CASAR NESTE ANO
MESMO. TRABALHO REGISTRADO EM UMA
EMPRESA DE AUTOPEÇAS PARA VEÍCULOS,
A MAIS OU MENOS 1 ANO E 6 MESES
REGISTRADO. MINHA NOIVA SE CHAMA
KAUANA, TAMBÉM TEM 19 ANOS E
TRABALHA COMO MANICURE EM CASA
MESMO E ATENDE A DOMICÍLIO.
26/05/2013 PEDRO GABRIEL GALHA
RESOLVEMOS MORAR JUNTO FAZ 2 ANOS
PRA CONSTRUIR A NOSSA VIDA, NOSSA
FAMÍLIA. JÁ TEMOS UM RELACIONAMENTO
HÁ QUASE 5 ANOS. MINHA RENDA É DE
929,00 REAIS POR MÊS, JUNTO COM A
RENDA DELA COMO AUTÔNOMA POR MÊS É
MAIS OU MENOS 1.229,00 REAIS, SE O MÊS
FOR BOM DE CLIENTES PRA ELA. ESSE É O
MEU PERFIL E GOSTARIA DE FAZER A
INSCRIÇÃO OU O CADASTRO, TALVEZ
PODER CONVERSAR COM ALGUÉM PRA ME
INFORMAR MAIS. COMO TODO MUNDO
SONHA COM SUA CASA PRÓPRIA NÓS
TAMBÉM SONHAMOS. ESPERO
ANSIOSAMENTE UM RETORNO. OBRIGADO.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 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.

27/05/2013

DATA

27/05/2013

27/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Elisangela Aparecida Dos
Santos

Gostaria de saber como posso fazer o cadastro
para a casa própria . Att, Elisangela

Cileide jose de oliveira

Bom dia ! gostaria de saber e entender o porque
nunca fui sorteada, pessoas que vieram de fora a
menos de 02 anos, conseguem casa ou
apartamento com a maior facilidade ,tenho
inscrição há 20 anos e sem resultado. Estou
indignada com pessoas que pegam apartamentos
e vendem com menos 01 mês após receberem a
chave. Porque eu não posso receber uma
moradia ? Porque sou honesta ,porque não moro
em área de risco e não iria vender minha moradia
após o recebimento dela. Por favor ,me dê uma
resposta ... Eu tenho FGTS, trabalho na mesma
empresa há 15 anos. Preciso de uma resposta .
Cileide Obrigada!!

27/05/2013 rosana cristina ferreira viais

gostariade participar do programa minha casa
minha vida, porque estou morando de caseira
numa chacara gostari de saber mais sobre este
programa sem mais obrigado

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.

27/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Foi efetuado em 22/09/2012 um sorteio entre
todos os cadastrados no Programa Minha casa
Minha Vida. Como foi sorteio, a sra. ainda não foi
sorteada. os dois principais critérios são: ter
renda (até ou menos)de R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais e morar em Campinas a pelo
menos dois anos. Mantenha seu cadastro
atualizado.

27/05/2013

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
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.

27/05/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

27/05/2013

Luciano Passeli

Gostaria de receber o Termo de Quitação do
imóvel situado no endereço acima, pois no
cartório ainda consta a COHAB como
proprietária, sendo que o meu pai ja quitou a
mesmo com o FGTS há uns 20 anos atrás, ou
gostaria de saber então o procedimento correto.
Matrícula do Imóvel: 16.595 - Registro Anterior:
Matrícula 2.106 - Av. 5 de 13/01/1983.

27/05/2013

Anônimo

Moro na rua embarque samia zarur 155 no jardim
yeda carlos a v souzq

Anônimo

Moro no jardim yeda na rua embarque samia
zarur 155 gostaria de saber se a algum progeto
para esse endereco ou regularizacao dessa area
meu nome.carlos antunes v souza

27/05/2013

27/05/2013 maria fernanda carlos ramos

quero consultar meu cadastro que foi feito em
2000

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Prezado Senhor O termo de quitação não altera a
propriedade do imóvel, somente a escritura do
imóvel registrada em cartório, passa os direitos
para o proprietário. Sendo assim, solicitamos
verificar com o Sr. Rafael Passeli se foi
Termo de Quitação
providenciada junto a esta Cohab/CP a minuta de
escritura, pois sem ela não é possível fazer a
escritura. Para melhor atender, solicitamos
informar o número do contrato 0860026. Estamos
à disposição para maiores esclarecimentos.

DATA
RESPOSTA

27/05/2013

Regularização
Fundiária

Envie sua solicitação.

27/05/2013

Regularização
Fundiária

A referida área faz parte da Regularização
Fundiária, mas no momento cabe a COHAB
realizar apenas transferência de cadastro. Sugiro
que VSª procure a SECRETARIA DE
HABITAÇÃO/SEHAB para as informações
desejadas.

31/05/2013

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

27/05/2013

DATA

27/05/2013

27/05/2013

NOME

andreia maria de lima

Grazielle

SOLICITAÇÃO

VENHO AQUI SOLICITAR,QUE MEU NOME
SEJA INSCRITO NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA.PRECISO MUITO PARTICIPAR
DO SORTEIO.OBRIGADA.

Ola, boa tarde! Gostaria de saber como faço para
me cadastrar, e mais informações sobre o projeto
minha casa minha vida. Aguardo retorno.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 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, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

27/05/2013

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.

27/05/2013

27/05/2013

28/05/2013

27/05/2013

Anônimo

como faço para me inscrever no programa da
cohab minha casa minha vida?

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
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.

27/05/2013

Anônimo

Boa tarde, tem como eu fazer o cadastro via
internet?

Outros

Não é possivel fazer o cadastro via internet,
apenas pessoalmente.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

28/05/2013

28/05/2013

27/05/2013

Anônimo

Gostaria de saber sobre campo de estágio na
área de serviço social.Estou no ultimo ano do
curso, moro em campinas fone 33247745.

Outros

Informamos que no momento não estamos com
nenhuma oportunidade de estágio em aberto.
Informamos também, que todas as orientações
relativas à contratação de estagiários estão
disponíveis no site da Cohab na internet, no
endereço: www.cohabcp.com.br, através da aba
Transparência, opção Contratação de
Estagiários, ou através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_es
tagiarios.html

27/05/2013

Bruna Moyses Dias

Oi gostaria de saber se o meu cadastro ainda se
encontra ativo no programa minha casa minha
vida ... Obrigada

Outros

Favor comparecer éssoalmente para atualizar o
seu cadastro.

DATA

NOME

27/05/2013

Jose Aparecido Batista

28/05/2013

Antonio Luiz Da Silva

SOLICITAÇÃO
Bom dia, moro neste bairro a pelo menos 31
anos, já se passaram por aqui vários prefeitos e
vereadores em época de campanha, dizendo que
vai regularizar nossa situação. Porém não vejo
nenhuma mudança, vejo só um bando de
prefeitos e vereadores que passaram por aqui,
pediram votos, votamos neles, ganharam a
eleição e foram eleitos, nada se faz por aqui,
continuamos sem a escritura, sem asfalto, sem
galerias, somos um monte de lixo no meio da
burguesia. Pelo amor de DEUS, se ainda existir
gente que quer ajudar o ser humano, por favor
nos ajudem, estamos pedindo socorro a mais de
30 anos, MEU NOME É JOSE, TRABALHO NA
IMA, MORO NESTA REGIÃO A PELO MENOS
30 ANOS, ESTAMOS NO MEU DE TUDO,
PROGRESSO, RIQUEZAS, TERRENOS DE
VALOR ACIMA DE R$250.000,00 - PORÉM NÓS
SOMOS NADA NO MEIO DA RIQUEZA,
CHEGA, BASTA, NOS AJUDEM A
REGULARIZAR AS MAIS DE 500 FAMILIAS
QUE AQUI MORAM, SOMOS SER HUMANOS
MERECEMOS RESPEITO E DIGNIDADE, POR
FAVOR SEJAM HOMEM COM SANGUE NAS
VEIAS, AJUDE ESTE POVO QUE MORAM
AQUI, MAL CONSEGUE SAIR DE CASA,
PELAS CRATERAS QUE TEM NAS RUAS ISSO
É QUASE IMPOSSÍVEL. BENEFICIA SOMENTE
O TRÁFICO DE TROGAS, POIS A POLICIA
NÃO CONSEGUE NEM ENTRAR NOS BECOS,
FACILITA MUITO OS TRAFICANTES, NOS
AJUDEM E BOM DIA. MEUS DADOS ESTÃO
CITADOS ACIMA, ME LIGA, OU PELO MENOS
UM E-MAIL.
Bom dia,gostaria de saber se para fazer uma
transferencia do imovel de minha propiedade se é
preciso marcar uma audiência ou posso ir até a
Cohab no horario de expediende.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

Relativo a questão apontada, sugerimos que
procure a Secretaria de Habitação - SEHAB,
localizada à Rua São Carlos ao lado da COHAB
que poderá melhor esclarecer as pendências.

21/06/2013

Outros

Esta cidade não é atendida pela Cohab
Campinas.

28/05/2013

DATA

28/05/2013

28/05/2013

28/05/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

FABIANA KATSURAGAWA
DOS SANTOS

SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de saber quando começa as
inscrições e quais documentos são necessários?

sorteio da coahb

MORADIA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 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.

28/05/2013

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.

28/05/2013

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 há 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.

28/05/2013

DATA

28/05/2013

28/05/2013

NOME

Jacqueline Joiciane Silva de
Freitas

SOLICITAÇÃO

Gostaria de me escrever no Programa Minha
Casa Minha Vida da Cohab Campinas. Grata

gostaria da e pedir a liberação,para colocar um
jamylle estphanne ferreira
registro da Sanasa neste endereço pois moro
lucas
aqui a mais de um ano e ainda não registro, como
faço para me cadastrar, do que preciso e ond

Boa Tarde, Venho por meio deste esclarecer
dúvidas. Ontem uma conhecida foi até a empresa
de vcs realizar um cadastro e hj veio com a
Cláudia Rodrigues Deademe informação que está sendo realizado inscrições
28/05/2013
Franco
até sexta-feira dia: 31/05/2013.Para casa própria.
Gostaria de saber se essa informação é
verdadeira. Desde já agradeço e aguardo retorno.
att. Cláudia.

28/05/2013

Anônimo

Boa tarde....gostaria de saber qndo sera o
proximo sorteio do minha casa minha vida,

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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.

28/05/2013

Outros

Procure pela Sanasa.

28/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não tem data prevista para encerrar as
inscrições. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há 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. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas
Ainda mão temos data prevista para o próximo
sorteio.

28/05/2013

28/05/2013

DATA

NOME

28/05/2013

Anônimo

28/05/2013

Anônimo

28/05/2013

29/05/2013

29/05/2013

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se as casas do Bairro
Francisco Coelho na cidade de Leme-SP é da
Cohab.......se for gostaria de saber se tem casas
de pessoas que não conseguiu pagar.....e como
faço para saber....onde posso procurar para ter
informações, pode ser em outro bairro também,
mas na cidade de Leme-SP.....ouvi dizer que tem
pessoas que deixou atrasar as prestações....
atenciosamente Sara................
Boa noite gostaria de saber se esse ano vai haver
outro sorteio, estou muito precisando de uma
resposta, pois aguardo com anciedade por esse
sorteio no qual já estou cadastrado. Pago aluguel
muito caro tenho 2 filhos e meu marido é
autônomo ou seja é muito difícil. Obrigada pela
compreenção desde já agradeço.

ola boa noite fui sorteada e ja fiz a pasta,so que
me separei do meu marido gostaria de saber
thamiris cristina aparecida
como faço para informa isso a vcs pois eu preciso
alves
trabalhar.como faço para vcs não somarem
nossas rendas ja que não somos mais um casal.

lazara de lurdes faria da
silva

Anônimo

Termo de quitação..

Gostaria de saber ate quando vai as escriçoes da
cohab?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Este imóvel não pertence a Cohab Campinas.

29/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

29/05/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quando a sra. se separar oficialmente compareça
até a Cohab. Por enquanto não há o que fazer.
Se vocês não forem casados oficialmente,
compareça até a Cohab. Para maiores
informações ligue para o fone: 3119-9570.

29/05/2013

Seu Termo de Quitação é dispensável, pois ja
existe a Minuta de Escritura para seu imóvel.
Termo de Quitação Esta solicitação está sendo analisada pelo setor
competente. Em caso de dúvida entre em contato
nos telefones: 19 - 3119-9591 / 19 - 3119-9592 M

29/05/2013

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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.

29/05/2013

Outros

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

29/05/2013

29/05/2013

Anônimo

Gostaria de saber até quando vai as inscriçoes de
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 há 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.

29/05/2013

rosecleia soares dos santos
costa

fiz a ficha do sorteio do apartamento j preenchi a
pasta estou aguardo p saber se foi aprovado
como esta a situaçao obrigdo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federeal.

29/05/2013

29/05/2013

yara silva

gostaria de saber se a coabe vende casa fora do
programa da prefeitura ecomo é o procedimento?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

03/06/2013

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 há 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.

03/06/2013

30/05/2013

Ana Paula Lopes

OLÁ BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER OMO
FAÇO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA/

30/05/2013

Anônimo

oi

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

03/06/2013

30/05/2013

ANTONIA ALRINIVIA
LEITAO SOUSA

GOSTARIA DE SABER SOBRE O MEU
CADASTRO Q FIZ EM 2012 E AINDA NAO
TENHO RESPOSTA DA COAB...

Outros

Compareça para atualizar seu cadastro.

03/06/2013

DATA

30/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Boa Tarde Resido em salto no bairro são judas, e
gostaria de tirar uma duvida, no bairro ao lado
nova era, tem uma morador que reside em uma
casa cujo foi comprado na COHAB,porem o
morador não esta efetuando o pagamento das
parcelas sendo que ainda existe muitas parcelas
a serem quitadas.Gostaria de ter informações
pois me interesso em compra la. Por favor entrar
em contato nesse e-mail. cmg.itu@ig.com.br

Outros

Não podemos dar informações a terceiros.
Compareça com o adquirente.

03/06/2013

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 há 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.

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

valdirena benta da silva

gostaria de me cadastrar no programa minha
casa minha vida moro em situacao inregular
imovel pertence a cdhu campinas e tenho medo
que eles vem me tirar daqui pois nao tenho para
onde ir desd mais agradeço

Marcia Helena Penaquim

Bom dia: Realizei um acordo pra pagar mas
parcelas em atraso acordado parcela atual estao
todas sendo pagas corretamente em dia na data
06 todo mes 1 parcela da atrasadas acordado
para 25 todo mes,mas recebo duas ate tres
parcelas atrasadas juntas para pagamento dia 25
mais a atual do mes,se não é facil pagar duas
imagina quatro...Solicito enviar uma do atraso
todo mes dia 25 conforme acordado..Fico
aguardo e agradeço Marcia Penaquim

Outros

Informamos que, o acordo firmado com a Sra em
15/08/2012 deixou de ser cumprido, sendo assim
foi cancelado. Estão sendo pagas somente às
prestações atuais mas não as em atraso, motivo
pelo qual estamos enviando prestações ref. ao
acordo. Já foram enviadas 2 cartas de cobrança
para recuperação do mesmo nas datas de
18/01/13 e 10/04/13. Para a reativação do acordo
deverão ser pagas todas as prestações não
pagas do ultimo acordo. Informamos ainda que
não será firmado outro parcelamento.

Gostaria de saber qual o valor do terreno
localizado no Jardim Morro Azul em Limeira SP
que está com uma faixa à venda pela COHAB.
Me interessei pelo terreno e gostaria de saber
como posso adquiri-lo. Se possível respondamme por e-mail. Grata. Lidiana

Outros

Este imóvel foi vendido através de licitação no dia
24/05.

30/05/2013 lidiana appostolo mesquita

DATA

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

NOME

Daniele Cristina

KEYLLA LARISSA
FERNANDES

Igor Moraes Albuquerque

SOLICITAÇÃO

como fazer o cadastro para minha casa minha
vida??

COMO FAÇO A INSCRIÇÃO?

Gostaria de saber se ten alguma forma de fazer
minha inscricao no programa minha casa minha
vida pela internet. obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há 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.

03/06/2013

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 há 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.

03/06/2013

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 há 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.

03/06/2013

DATA

31/05/2013

NOME

JOSE ALMIR DA SILVA

SOLICITAÇÃO
OLA, COHAB, VENHO POR MEIO DESSE
CONTATO PEDIR INFORMAÇÃO DE QUANDO
SERA O PROXIMO SORTEIO DA MCMV, SIM
POR QUE EU PRECISO UMA DE UMA
MORADIA MAIS DIGNA COM COM MAIS
PERFEICOAMENTO. SIM POR MOTIVO QUE
EU MORO EMUMA CASA DE MADEIRA AONDE
A MESMA ESTA APRODECENDO O
MADEIRAMENTO QUE SUSTENTA A CASA, E
TAMBÉM QUANDO VEM TEMPORAL DE
CHUVA COM VENTANIA EU FICO COM MEDO
DE CAIR TUDO. E OUTRA TENHO UMA FILHO
DE 5anos, ONDE O MESMO FICA
DESESPERADO. SIM EU MIM ENCONTRO NO
CADASTRO A MAIS DE (4)anos, NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SIM
JÁ TEVE UM SORTEIO NO DIA
(22/09/2012),ONDE EU ESTAVA NA FILA
PREFERENCIAL POR DEFICIENCIA FISICA,
MAIS NÃO TIVE A OPORTUNIDADE COMO
MUITOS TEVE. ENTÃO PEÇO AQUI QUE MIM
INFORMA SE TEM TEM ALGUMA
DEXISTENCIA DO ULTIMO SORTEIO, SE TIVE
COMUNIQUE ME, POR FAVOR PARA QUE
POSSO ESTA INDO MONTAR A PASTA. JÁ
TIVE MITAS VEZ COBRANDO, ATÉ QUE FUI
ENCAMNIHADO PARA A SEHAB SECRETARIA
DE HABITAÇÃO, ONDE A MESMA MIM
INFORMOU QUE NÃO TINHA COMO MIM
AJUDAR QUE EU PROCURA-SE A DEFESA
CIVIL, ONDE EU FIZ, A DEFESA CIVIL VEIO
ATÉ O LOCAOL E DETECTOU QUE TERIA
QUE FAZER, MAIS ATÉ AGORA NÃO TIVE
RESULTADO. DEIXO AQUI O LOCAL ESTA EM
UMA AREA VERDE, ONDE EU COMPREI DE
TERCEIRO, E EU NÃO POSSO PERDER O
QUE EU PAGUEI, E ATÉ MESMO GASTEI NO
LOCAL. ENTÃO PEÇO PROVIDENCIA SOBRE
O MEU CASO, NÃO QUERO RESPONSA A
COHAB, E NEM A SEHAB, POR NÃO ESTA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

03/06/2013

DATA

31/05/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Roseane Silva

Sou moradora da cidade de hortolândia e gostaria
de saber quais o procedimentos para se obter
uma casa/ apartamento da cdhu. Qual a renda
necessária e os documentos, onde tenho que ir?
Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Procure sua cidade para fazer a inscrição. A
Cohab Campinas somente recebe inscrição de
moradores de Campinas.

03/06/2013

