cohab

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

MÊS: Junho/2013 TOTAL: 213

DATA

01/06/2013

01/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

MICHELE MOREIRA
PEREIRA

NAO POSSUO CASA PROPRIA MORE DE
ALUGUEL.

Anônimo

venho por meio desta, denunciar a continuidade
de invasões no aterro realizado pela Regional
Sudoeste.As famílias já foram notificadas a mais
de 3 meses e solicitado o embargo de varias
obras feitas no local ,mas os habitantes estão
descumprindo esta ordem e dando continuidade
as obras em lugares que oferece grande risco
...As invasões localiza-se no aterro da rua Itatiba
caminho 2. A alguns meses atras o responsável
pelo setor(CEHAP),havia falado que daria 30 dias
para pararem quase o contrario viria demolir tudo.
Não sei o que esta faltando ,só ameaça não
resolve ...

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

Regularização
Fundiária

Sua solicitação foi encaminhada nesta data para
a Coordenadoria Especial de habitação Popular
de Campinas.

DATA
RESPOSTA

03/06/2013

03/06/2013

DATA

01/06/2013

NOME

Andreia Gonçalves Peres

01/06/2013

Anônimo

01/06/2013

Anônimo

02/06/2013

Anônimo

02/06/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Fiz meu cadrasto de iscrição ,ja faz alguns anos.
Mas ate agora ninguém me deu resposta
...gostaria de saber,

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 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

Este residencial São Bento, não é de
responsabilidade da Cohab Campinas. Procure
pela CDHU.

03/06/2013

Nos envie nome completo e CPF para podermos
verificar, ou ligue para : 3119-9607.

03/06/2013

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

03/06/2013

Favor entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Habitação.

03/06/2013

imóvel abandonado há dois messes da cohab
pelo proprietário a agua e a luz também foram
cortados e a casa esta uma judiação com um
matagal enorme que esta invadindo o passeio
com vidros da porta e janelas quebrados.Poderia
Outros
ser passado a outra famiia que realmente precise.
endereço rua joão Alves farias n 112 conjunto
residencial parque são bento cep 13058141
campinas
Bom dia! O meu pai fez a inscrição nesse
Programa, e recebeu uma carta porém não me
recordo a data, gostaria de saber se esse
próximo mês vocês farão novas convocações? O
nome do meu pai é Gentil Pereira Benevides,
Programa Minha
pagamos aluguel há 07 anos e estamos
Casa Minha Vida
aguardando por esse imóvel. Aguardo o retorno
se possível do Departamento responsável, o
telefone para contato é (19)3224-3096. Grata
desde já!
Programa Minha
em que mes vai ter sorteio novamente obrigada
Casa Minha Vida
esse bairo vila princesa vai ser legalizado ou vai
ser desapropriado?porque agente precisa de um
ou mais ceps reconhecido tanto para bancos
Outros
como para compras online e para todos os tipos
de cadastros,pois na maioria dos casos esses
ceps dessas ruas nao são reconhecidos.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

olha gostaria de saber quando é que vai sair a
minha casa que fiz a inscrição e até agora não
entregou a minha casa e não deu mais a noticia
sobre ela.Estou urgentemente precisando
dela,moro de favor na casa da minha vó
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
juntamente com o meu esposo,mas precisamos
sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para
de uma casa e sair da casa da minha vó.A casa
Programa Minha
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
02/06/2013 Daiana Paula moraes moreno
que gostariamos de ter é de 3
Casa Minha Vida
está no site: www.cohabcp.com.br
quartos,sala,cozinha,2 banheiro sendo 1 com
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
suite e quintal enorme e com gragem por
SERVIÇOS, ITEM 2.
gentileza.É assim que gostariamos e queremos a
nossa casa.Por gentileza entre em contato o mais
breve possivel e por gentileza o mais breve
possivel com a nossa casa.
gostaria de saber como faço para pegar a
Favor nos enviar nome completo do adquirente,
02/06/2013
Anônimo
escritura da minha casa que ja quitei tem algum Termo de Quitação
enedereço e número do contrato.
tempo

02/06/2013

02/06/2013

Liliane Ribeiro

José Rigamonte Filho

Solicito informações sobre inscrição da casa
propria junto a essa cooperativa, uma vez que
não possuo . aguardando retorno,
Atenciosamente Liliane Ribeiro

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

O contrato em referência está sendo depurado.
Portanto, no prazo de 15 dias, entraremos em
Gostaria de saber como faço pra pegar a
contato para informar o resultado da depuração.
escritura da minha casa que ja quitei tem algum
Se for o caso, para maiores esclarecimentos,
Termo de Quitação
tempo.Me falaram que entregariam em casa mas
solicitamos entrar em contato com esta Cohabate hoje nada o posso fazer?
CP - Coordenadoria de Liquidações e Fundos CLFU, através dos telefones:(19) 3119-9592 ou
3119-9591, falar com Wladimir ou Felipe.

DATA
RESPOSTA

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

DATA

02/06/2013

02/06/2013

02/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Ola. Sou aluno do curso de geografia da PUC
campinas, Jardim Ipaussurama – Campinas – SP.
Estou realizando um trabalho sobre os atuais e
futuros distritos da cidade, e o distrito que estou
pesquisando se trata da região do Ouro Verde.
Venho pedir e vocês podem me informar o
numero aproximado de moradores da região,
mais especificadamente dos Dic's. Caso vocês
não puderem informar agradeço a atenção. Felipe
Ferreira. e-mail para resposta:
felipe.jfbenedito@hotmail.com

Mayara Veronica Anastacio
Dias

Boa noite! Gostaria de saber o que preciso para
fazer inscrição para casas?

Maura Soares Estevam de
Moares

PEÇO POR GENTILEZA QUE ME ENVIE AS
DATAS CORRETAS E HORARIOS DE COMO
POSSO ESTAR EFETUANDO MINHA
INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA E QUAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA QUE ASSIM POSSA
ESTAR EFETUANDO A MESMA SEM MAIS
MAURA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

A Cohab não tem o número de moradores dos
DIC´s, mas sim o número de unidades
comercializadas. Caso esse dado posse lhe
ajudar segue o total em torno de 8563 unidades.

21/06/2013

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 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

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

03/06/2013

DATA

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

meu nome é jessica recentemente fui casada e
nao deucerto preciso de uma casa para construi
minha vida novamente

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

03/06/2013

Tamara Godoy

Gostaria de saber como faço para poder ter uma
casa na cohab , como faço pra me escrever ..
aguardo a 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 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

JOSE ALMIR DA SILVA

OLA, MARCELO R. B. RIBEIRO, MIM INFORME
SE POSSO ESTA MANTENDO O MEU
CADASTRO ATYRVÉS DO CONTATO VIA
ATENDIMENTO OLINE. GRATO! AGUARDO
RETORNO.

Outros

Atualização ou cadastro novo, apenas
pessoalmente.

03/06/2013

jessica santos sousa

Alessandra Ferrari

Boa Tarde, gostaria de saber se as Inscrições
para aquisição de imóvel estão abertas, se posso
ir direto na Cohab Campinas. Grata, Alessandra

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

04/06/2013

DATA

03/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Meu pai faleceu a 10 anos atras e a casa foi
quitada,foi entregue o termo de quitacao e um
protocolo de quitacao. A adv pediu uns
documentos pra finalizar o inventario e no cartorio
de imoveis falaram que a casa esta com o nome
cohab e nao tem registro,matricula o que eu faco
pq eles disse que precida da escritura?

Outros

Favor nos enviar nome completo do adquirente,
endereço do imóvel e número do contrato.

04/06/2013

Solicito a gentileza de alterar o endereço que
consta no cadastro de vocês para o que informei
03/06/2013 Danila Maria Soares Madeira no cadastro acima: Rua Doutor Alves do Banho,
796 - Torre 1 Apto.116 - São Bernardo Campinas/SP - CEP 13030580.
04/06/2013

Anônimo

04/06/2013

Anônimo

04/06/2013

Anônimo

04/06/2013

Daniela Cristina de Souza

as pessoas que fora sorteadas, e já montaram as
pastas, precisam esperar quanto tempo para a
resposta.já aguardo a mais de 2 meses.
oi eu costaria de saber se a voces estão
atendendo hoje...
a coab esta atendendo hoje

Solicito informações para me cadastrar no projeto
minha casa minha vida.

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente 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.
Aguarde comunicação da Cohab ou da Caixa
Econômica Federal. Em média está demorando
de 3 a 4 meses.

04/06/2013

04/06/2013

Outros

Atendimento normal nesta semana.

04/06/2013

Outros

Atendimento normal esta semana.

04/06/2013

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

04/06/2013

DATA

04/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

JANAINA APARECIDA
ALVES PEREIRA

BOA TARDE!ESTOU NA LISTA DE
SUPLENTES DA COHAB AGUARDANDO SER
CHAMADA,ESTIVE AI NA FARIA LIMA
PESSOALMENTE ATUALIZEI MEU CADASTRO
E CONVERSEI COM A ASSISTENTE
SOCIAL.ESTOU PRECISANDO MUITO DE UM
IMOVEL POIS SOU MÃE SOLTEIRA E MORO
JUNTO COM OUTRAS DUAS FAMILIAS E
TUDO QUE O COHAB TEM A ME DIZER E QUE
PRIMEIRO ESTÃO CHAMANDO O PESSOAL
QUE MORA NA AREA DE RISCO,JA FOI
ENTREGUE O BASSOLI NO SÃO BENTO E O
SIRIOS NA FLORENCE,ESSE PESSOAL DA
AREA DE RISCO NUNCA ACABA???O QUE A
COHAB TEM A ME DIZER,SOU FAXINEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E
QUERO PAGAR PELO FINANCIAMENTO DO
MEU IMOVEL.ESPERO SINCERAMENTE QUE
O PESSOAL DA LISTA DE SUPLENTES
COMEÇE A SER CHAMADO PARA OS
APARTAMENTOS DA SANTOS
DUMONT.GOSTARIA DE CONVERSAR E
EXPOR MINHA SITUAÇÃO PARA O
PRESIDENTE DA COHAB,COMO CONSIGO O
CONTATO DELE?SEM MAIS E AGUARDO
RETORNO.

Outros

04/06/2013 Fernanda Samara de Sousa

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

DATA
RESPOSTA

05/06/2013

DATA

04/06/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Sou solteira (o) ,posso me cadastrar no
programa?

bom dia gostaria de saber se ainda possuo
cadastro no programa minha casa minha vida da
cohab o ano passado rcebi uma carta de aviso de
05/06/2013 alex santana dos santos cruz
sorteio para quem paga aluguel teria como vc me
informar..para que eu possa ficar mas tranquilo
obrigado

05/06/2013

05/06/2013

alberone

Lais Ferreira Oliveira

Bom dia. Minha sogra tem 70 anos e ela gostaria
de saber se tem algum plano de incrição em
andamento para aquisição de casas da cohab

Boa tarde, Gostaria de saber se para fazer
inscrição no programa minha casa minha vida
precisa ser somente os que moram juntos e
casados? Se não, qual procedimento tenho que
fazer? Att, LAis

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

05/06/2013

Outros

favor vir atualizar seu cadastro. 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.

05/06/2013

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 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.

05/06/2013

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

05/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar a comunicação da Caixa
Econômica Federal. Havendo dúvidas ligue para
a Cohab nos fones: 3119-9570 / 3119-9607.

06/06/2013

Outros

Este Bairro não é de responsabilidade da Cohab
Campinas. Entre em contato com a Cohab
Bandeirantes ou CDHU.

06/06/2013

Anônimo

Gostaria de saber quais documentos são
necessarios para fazer a escrição das casas da
cahab

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.

06/06/2013

Anônimo

Gostaria de saber sobre quem fez inscrição na
cohab ate dia 27 maio de 2013 onde serão
sorteadas as unidades?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Aguarde divulgação e mantenha seu
cadastro atualizado em relação ao endereço,
renda.

06/06/2013

DATA

NOME

05/06/2013

jessica dantas

05/06/2013

05/06/2013

05/06/2013

Raul Nelson Armelin

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber a resposta da avaliação feita
pela caixa e para quando está previstoa entrega
do A-02 no Sirius. Grata!
Boa tarde! Tive informação de que vocês
entraram em contato solicitando documentos
referente a pagamentos. Não consegui receber a
mensagem correta, pois, não estou morando na
casa, apenas minha ex-esposa. Com base no
acordo de separação, o custeio das parcelas
ainda são de meu encargo, portanto, peço que
entrem em contato apenas no número (19) 34452632 e falem somente comigo sobre assuntos
que possam dizer respeito à casa. Recados
podem ser deixados no endereço de email acima
ou pelo telefone (19) 9149-8830 - Júlia. Não me
responsabilizarei em atender solicitações de
qualquer natureza, referente ao imóvel, se a
manifestação de contato não for direcionada aos
relacionados acima. Aguardo contato da empresa
para esclarecimentos sobre essa última
solicitação. Atenciosamente,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

oi bom dia!!..preciso saber quando vai ser o
proximo sorteio de casas ou apartamentos da
06/06/2013 jonatas de almeida machado
cohab,e se meu cadastro esta atualizado e
ativo.por favor a necessidade é grande e preciso
muito!!!

06/06/2013

06/06/2013

Anônimo

Então eu vou fazer a inscrição da casa mas eu
moro de aluguel que devido com uma amiga e
tem 1 ano e 8 meses e os comprovante de
endereço estão no nome do dono, tem algum
problema? e eu trabalho por conta propria posso
comprovar a renda atraves de extratos
bancarios?

JESSICA CAROLINE
MORAES ANDRADE

BOA TARDE! GOSTARIA DE SABER COMO
FAÇO PARA ME INSCREVER PARA
CONSEGUIR UMA CASA.. COMO É FEITA E
ONDE EU POSSO ESTAR INDO ME
INFORMAR CORRETAMENTE.. SE EU FOR
DIRETO NA COHAB, QUAIS SÃO AS
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS? DESDE
JÁ. ATENCIOSAMENTE. JÉSSICA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o sorteio.
Venha atualizar seu cadastro.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.

06/06/2013

Outros

Caso não tenha registro em carteira, procure o
Posto de Saúde onde é atendido(a) e solicite uma
Declaração de Atendimento desde a data que é
atendido(a). O comprovante de residência pode
ser em nome de qualquer pessoa.

06/06/2013

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 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.

06/06/2013

DATA

06/06/2013

06/06/2013

NOME

FERNANDA LOPES DE
OLIVEIRA

luana marcia viana

06/06/2013 Gilson domingos das virgens

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

FIZ A MINHA PASTA EM 08/02/2013 ME
DERAM + OU - DE 4 A 5 MESES PARA ME
CHAMAREM PARA O SORTEIO DO
ANDAR/PREDIO Q EU IRIA MORAR. SÓ QUE
JA OUVI VARIAS PESSOAS COMENTAR Q
QUANDO ME CHAMAR EU TEREI QUE FAZER
UMA PAGAMENTO DE + OU - 2000,00 DE
HABIT, GOSTARIA DE SABER SE ISTO É
Programa Minha
VERDADE POIS QUANDO FIZ A PASTA
Casa Minha Vida
NINGUEM ME FALOU NADA SOBRE O QUE
TEREI QUE PAGAR (VALOR DE PRESTAÇÃO
OU QQUER TIPO DE OUTRO PAGAMENTO).
PODERIA ME AJUDAR COM ISTO OU TERI
QUE IR ATE O POSTO DA COHAB PARA
SABER MELHOR SOBRE ISTO?? FICO NO
AGUARDE E AGRADEÇO
PRECIO SABER SE É NECESSARIO RENOVAR
MINHA INCRIÇAO NO PROGRAMA E COMO
FAÇO PARA FINANCIAR UMA CASA DA
Programa Minha
COHAB QUE NAO SEJA MINHA
Casa Minha Vida
INADIMPLENTE PQ FIQUEI SABENDO Q VCS
FAZEM ESSE TIPO DE NEGOCIAÇAO

Gostaria de se cadastrar na Cohab para obter
minha casa Propria ou um terreno para construir.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não há nenhum pagamento a ser feito, apenas a
primeira parcela depois que assinar o contrato.
Esse valor de R$ 2.000,00 não existe.

06/06/2013

Apenas atualize seu cadastro se mudou algum
dos dados, tais como: endereço, renda,
composição familiar. No caso de adqirentes
inadimplentes, compareça com o responsável
para saber da situaçõa do imóvel.

06/06/2013

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

06/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Gostaria de saber como faço para
participar do programa Minha Casa Minha Vida.
Moro aqui em Araraquara, e gostaria de saber os
projetos que há para cá, e o que é necessário
06/06/2013 ROSIANE ROCHA DA SILVA
para adquirir, e se para isso, o nome do titular
dever limpo, não constar no SPC. Não tenho
nome nesta lista, mas é uma dúvida. E qual site
existe que seja explicativo. Obrigada! Rosiane
Ola!!! Gostaria de verificar se existe alguma
pendencia de condominio, pois recebi uma
06/06/2013 Marcia Correia de Azevedo
convocacao de protesto, ao qual diz existir
pendencia. E se existir como faco para efetuar o
pagamento. Obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como a sra. é da cidade de Araraquara, procure
pela Orefeitura Municipal de sua cidade. A Cohab
Campinas atua apenas na cidade de Campinas.

06/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Dividas referentes ao condomínio deverão ser
verificadas com a Empresa ou pessoa que
administra o condomínio.

07/06/2013

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

07/06/2013

luzia de souza

Ola gostaria de saber se ainda existe ungim
imovel para vender em campinas?

07/06/2013

Anônimo

data proximo sorteio

Outros

07/06/2013

Anônimo

teremos sorteio ainda este ano?

Outros

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

07/06/2013

07/06/2013
07/06/2013

DATA

07/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

PEDRO GABRIEL GALHA

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.
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 EU
POSSA CONVERSAR COM ALGUÉM PRA ME
INFORMAR MELHOR. ESPERO
ANSIOSAMENTE UM RETORNO. OBRIGADO.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

07/06/2013

DATA

07/06/2013

08/06/2013

09/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Joel Tadaharu Oda

(Obs.A partir de agosto será acrescentado um
novo digito antes do número celular .) Quero me
escrever no programa pois não possuo residência
fixa ,sou autônomo ;pedreiro e não tenho
condições de pagar aluguel porque a
mensalidade e muito cara,durmo num cômodo
emprestado, sou separado e o endereço acima e
onde vive meus filhos com a minha ex
mulher.Quero muito ser beneficiado pelo
programa pois necessito fazer um cirurgia de
hérnia e preciso de um lugar "decente"onde eu
possa me recuperar e levar minha vida com
dignidade e com "segurança".Muito Obrigado.

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

07/06/2013

como faço para obter minha casa na cohab?

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

10/06/2013

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). Se a renda for maior
procure a Caixa Econômica Federal. 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.

10/06/2013

Anônimo

ANA PAULA

OLÁ EU ESTOU INTERESSADA EM COMPRAR
UM IMÓVEL AI QUERO SABER SE A COHAB
NÃO TEM NENHUM IMOVÉL NA REGIÃO DE
CAMPINAS Q A PESSOA ESTEJA COM
ORDEM DE DESPEJO P VENDER MINHA
RENDA JUNTO COM A DO MEU NAMORADO É
2.300 E TENHO 13 MIL DE ENTRADA
AGUARDO A RESPOSTA GRATA

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

NOME

DATA

09/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

NOME

Jefferson de Oliveira Ricci

susilaine clemente

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Como eu fasco para fazer o cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida ? Quais os
documentos e restrições ?

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

10/06/2013

por favor encaminhar informações pertinentes
sobre o pragrama minha casa minha vida, a
cohab esta fazendo inscrição.

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

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

marielle rodrigues barbosa

Olá tenho 23 anos e gostaria de saber se consigo
fazer o cadastro para uma moradia. Sou
registrada com r$ 1.017,00, mais a moradia seria
somente para mim. Desde já agradeço Marielle

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.

Fernanda Guilherme dos
santos

Gostaria de saber se havera a sétima chamada
para entrega de apartamentos desse ultimo
sorteio? Estou aguardando uma resposta.... Muito
Obrigada tenha um ótimo dia...

Outros

Ainda não temos data prevista para a próxima
chamada.

DATA

10/06/2013

10/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

José Aparecido Batista

Olá, bom dia, no dia 27/05/2013, fiz um desabafo,
falei tudo que estava entalado na garganta à
muito tempo, porém até agora nem uma resposta
obitive por parte de voces, é estou quase certo de
que tudo que falei é verdade, `POBRE SÓ TEM
VALOR PARA VOTAR` colocar esses caras na
Prefeitura e dar à eles um ótimo salário, não dão
a minima para nós, é só ler o que escrevi na
reclamação do dia 27/05/2013 o número da
solicitação é 2013 - 001248 esta em nome de
Jose Aparecido Batista. SE TIVEREM AMOR AO
PRÓXIMO ME RESPONDAM, ATÉ MAIS,
TRABALHO NA IMA .

Regularização
Fundiária

Sua solicitação foi encaminhada para o Serviço
Social da Cohab, na data da sua solicitação.

11/06/2013

Anônimo

como faço para se cadastrar no programa minha
casa minha vida, tentei entrar em um monte de
site mais não consigo, vcs pode me ajudar?
Agradecida.

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

11/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

BOA NOITE! Gostaria de sabaer porque nao fui
sorteada no programa minha casa minha vida e
meu marido e portador de nescessidade especial
10/06/2013 eliana maria botelho pereira ja esta na planilha de vcs, e esta saindo bastante
habitação na regiao de campinas para aqueles
quie nao tem e nos precisamos e nao sai
gostartia de saber o que acontecer

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O sorteio do CIM – Cadastro de Interesse em
Moradia realizado em 22/09/2012, foi para
hierarquização do atendimento das famílias para
o Programa Minha Casa, Minha Vida. Por ser um
Programa do Governo Federal, o citado sorteio foi
realizado conforme a portaria nº 610, de 26 de
dezembro de 2011, que trata sobre o processo de
seleção das famílias do Programa Minha Casa,
Minha Vida, bem como os critérios de seleção
dos candidatos. Conforme a referida portaria,
foram aplicados nos grupos familiares
cadastrados no CIM – Cadastro de interesse em
Moradia, os critérios federais e municipais, os
quais apontamos abaixo: Critérios nacionais –
Programa Minha
Ministérios das Cidades - Famílias residentes ou
Casa Minha Vida
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. Vocês participaram do sorteio,
porém não foram sorteados. Dessa forma,
deverão manter o cadastro sempre atualizado
para que possam participar de próximos sorteios,
caso novos empreendimentos sejam aprovados.

DATA
RESPOSTA

11/06/2013

DATA

11/06/2013

11/06/2013

11/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Adriano de Almeida Prado

bom dia! Conforme contato com a Sra. Ana
Crisitina (cohab Cps), a mesma orientou a enviar
a solicitaçao para exclusao do CADMUT. Estou
comprando um apartamento no estado da
Paraiba e consta que ja tive um financiamento de
um apartamento em Campinas no cadastro de
mutuarios. Para ciencia: No ocasiao comprei o
apartamento localizado no DIC 6 de uma outra
pessoa, e paguei a vista (utilizando o FGTS), sem
a necessidade de financiamento. (numero
contrato 139525) - este imovel ja é de outro
proprietario. Por gentileza enviar a carta de
exclusao, Urgente. Em caso de duvidas ou
orientaçoes, estou a disposiçao! Desde ja
obrigado Tel: 083-40091008 / 083-96825422

CADMUT

Estamos providenciando a declaração Marcia

13/06/2013

Anônimo

ana cristina de oliveira silva

11/06/2013 Monique Luna Nardi Pereira

quando começa as escrições para casas

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

eu gostaria de saber se precisa ser casada para
fazer o cadastro. sou mae solteira de dois filhos

Programa Minha
Casa Minha Vida

gostaria de saber se vai ter sorteio?

Outros

O estado civil não importa. 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.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Mantenha seu cadastro atualizado.

11/06/2013

11/06/2013

11/06/2013

DATA

11/06/2013

11/06/2013

11/06/2013

NOME

Tatiane.Santos

SOLICITAÇÃO

gostaria,de,saber,da,lista,reserva,como,vai,funcio
nar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os adquirentes sorteados em lista do Cadsatro
reserva, serão chamados de acordo com a
disponibilidade dos imóveis que ainda não foram
ocupados por quem estava na lista de Sorteados
Titulares.

11/06/2013

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

11/06/2013

Favor comparecer até a Cohab com endereço do
imóvel.

13/06/2013

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

13/06/2013

BOA TARDE, MORO EM SUMARE E DESDE
1983 TRABALHO EM CAMPINAS. MEU ATUAL
EMPREGO "CASA DA SOBREMESA" NA AV
JOSE DE SOUZA CAMPOS, 1151 NOVA
Programa Minha
DIDI RODRIGUES LOPES
CAMPINAS - CAMPINAS - SP. DESDE
Casa Minha Vida
01/09/2004. JA FIZ INSCRIÇÃO NA COHAB HA
ALGUM TEMPO ATRAS, GOSTARIA DE SABER
QUA L A POSIÇÃO DE MINHA INSCRIÇÃO?
OBRIGADO DIDI RODRIGUES LOPES

Anônimo

Gostaria de Saiber pois preto do meu bairro tem
uma casa abandonada quais os documentos
necessarios para eu poder dar entrada nesta
casa

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA ME INSCREVER NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA DA COHAB E QUAIS OS
12/06/2013 FLAVIA ANTONIELA PAIVA
REQUISITOS NECESSÁRIOS. NO AGUARDO
DE MAIORES INFORMAÇÕES AGRADEÇO.
ATT. FLÁVIA PAIVA

Outros

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

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

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Gostaria de saber quais são os documentos
necessários para fazer o cadastro na cohab

12/06/2013

Adriano de Almeida Prado

bom dia! Conforme contato com a Sra. Ana
Crisitina (cohab Cps), a mesma orientou a enviar
a solicitaçao para exclusao do CADMUT. Estou
comprando um apartamento no estado da
Paraiba e consta que ja tive um financiamento de
um apartamento em Campinas no cadastro de
mutuarios. Este imovel ja foi transferido a anos
atrás para outra pessoa. Por gentileza enviar a
carta de exclusao, Urgente. Em caso de duvidas
ou orientaçoes, estou a disposiçao! Desde ja
obrigado Tel: 083-40091008 / 083-96825422

CADMUT

Estamos providenciando a declaração Marcia

13/06/2013

12/06/2013

Anônimo

!.

Outros

Envie sua solicitação.

13/06/2013

12/06/2013

12/06/2013

Anônimo

Quais são os requisitos para se cadastrar no
minha casa minha vida?

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

13/06/2013

13/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, estou com uma duvida, minha mãe
tem um imovel já quitado, estamos precisando do
termo de quitaçao para registrar o imovel. Queria
saber se para retirar este termo tem que ser só
12/06/2013 Erick Opúscolo de Carvalho
Termo de Quitação
ela pessoalmente, para retirar? porque ela
trabalha e não tempo disponivel na semana..
Sera que eu posso retirar para ela? Obrigado
aguardando
Boa tarde Ja fiz a montagem da pasta de
documentação, para então financiar o
Programa Minha
12/06/2013
Anônimo
apartamento a qual fui sorteada. Quem entra em
Casa Minha Vida
contato comigo para saber se deu tudo certo, e a
Cahab ou a Caixa Economica? No Aguardo

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, estamos
efetuando a depuração financeira e documental
do contrato em tela. Assim, após a finalização
desses procedimentos, entraremos em contato
com a Sra. Marilucia Opúsculo através do
telefone informado na solicitação, ou ainda, via
ofício que será enviada por está Companhia ao
endereço do imóvel.

14/06/2013

Aguarde cominucação da Caixa Econômica
Federal ou da Cohab.

13/06/2013

12/06/2013

fiz dois cadastro na cohab todo mes oolho a lista
e nada... que posso fazer para q meu apt ou casa
roseli aparecida alves pires
saia; nossa minha ansiedade e sonho é enorme,
lessa
de ter meu cantinho! muito obrigada! me mande
uma resposta eu corro atras do que for preciso!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde o próximo sorteio e mantenha seu
cadastro atualizado.

13/06/2013

13/06/2013

Bom Dia! Meu nome é Daiane fui sorteada no
programa minha casa minha vida, levei minha
documentacao dia 22 de março e agora so estou
esperando a aprovaçao da caixa, mais o
problema é q nao tenho renda e coloquei a renda
do meu marido, mais ele foi mandado embora e
termina de cumprir o aviso amanha dia 14-06
mais vai receber o seguro desemprego, a minha
duvida é a caixa pode nao aprovar o imovel por
causa disso? Aguardo Retorno muito obrigado
Daiane farias

Programa Minha
Casa Minha Vida

A renda não pode ultrapassar R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Se no momento o casal
está desempregado, não tem problema.

13/06/2013

Daiane Farias

DATA

NOME

13/06/2013

Natiele Ferreira Silveira
Almeida Pedroso

13/06/2013

Anônimo

13/06/2013

LUIZ ALEXANDRINO

14/06/2013

Anônimo

14/06/2013

14/06/2013

ricardo ferreira bueno

ricardo ferrera bueno

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Moro em casa alugada e gostaria
muito de ter a propria casa, queria saber quais
são os requisitos para se inscrever.

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 na 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.

13/06/2013

como faço para saber, se fui sorteada na coab,
Para saber é necesário enviar, nome, endereço e
Outros
minha inscrição foi feita em 2009. obrigada, boa
CPF para podermos consultar o sistema, ou
noite.
compareça pessoalmente.
GOSTARIA DE SABER COMO ANDA MINHA
Sua solicitação ja foi respondida. Pesquise pelo
Minuta de Escritura
SOLICITAÇÃO NUMERO 001060?
número da solicitação.
mhmh ghxh h
Outros
Envie sua solicitação.

venho por meio desta carta solicitar uma inscrição
na cohab.

venho por meio deste cadastro . solicitar uma
moradia pra para que possa morrar com minha
familia.

14/06/2013

14/06/2013
14/06/2013

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 na 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.

14/06/2013

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 na 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.

14/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

14/06/2013

Anônimo

14/06/2013

Anônimo

ainda teremos sorteio este ano?
gostaria de saber se meu cadastro já esta
atualizado
gostaria de saber se meu cadastro esta
atualizado

14/06/2013 Driellen gonçalves de oliveira

14/06/2013

14/06/2013

Anônimo

Minha casa minha vida

Alexandre José Muller

Bom dia! Compareci a sede da COHAB para
regularização das prestações em atraso e perdi o
papel que foi entregue com as prestações e
dividas existentes do contrato. Gostaria de saber
se é possível enviar para meu e-mail os valores
que devo para efetuar os pagamentos. Muito
obrigado. At, Alexandre.

Bom dia, Gostaria de saber como faz para se
inscrever no PROGRAMA minha casa minha
Myrian Suely Teixeira Alves vida, em Campinas. É pra minha empregada, que
14/06/2013
dos Santos Ramos
tem carteira de trabalho, e renda comprovada, e
paga um aluguel MUITO CARO. AGUARDO o
RETORNO, E informações, myrian ramos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros
Outros
Outros

Outros

RESPOSTA
Ainda não temos data prevista.
Venha atualizar, pois é necessário o nome,
endereço e a documentação.

DATA
RESPOSTA
14/06/2013
14/06/2013

Venha atualizar seu acdastro.

14/06/2013

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 na 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.

14/06/2013

Ligue para f: 3119-9577 ou 3119-9580 e informe
o número do contrato.

14/06/2013

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

14/06/2013

DATA

14/06/2013

NOME

José Ricardo da Silva
Magalhães Junior

SOLICITAÇÃO

Boa Tarde! Gostaria de saber se com 5 mil reais
eu consigo comprar alguma casa para continuar
pagando estou desempregado recebendo seguro
e pago aluguel, minha mulher esta trabalhando
recebi o acerto da firma e estou querendo dar de
entrada em algum imóvel para deixar de pagar
aluguel obrigado.

gostaria de saber se pelo numero do meu
documento tem como voces saber se meu
cadastro ja esta atualiza,pois meu marido ficou
14/06/2013 driellen gonçalves de oliveira
deficiente fisico,depois de um acidente.já fui ai no
mês de abril mais ñ tenho certeza que ficou
atualizado.

14/06/2013

Anônimo

OLÁ TD BEM QUERO SABER O QUE É
PRECISO PARA TER O BENEFICIO. POIS
ESTOU SEM MORADIA E TENHO DOIS
FILHOS E SOU SÓ. QUERO SABER SE MEU
PERFIL SE ENQUADRA NO PROGRAMA PQ
PRECISO MUITO DE UM LUGAR PARA
MORAR. OBG.

14/06/2013

Anônimo

boa tarde

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

O Programa Minha Casa Minha Vida não exige
nenhum valor de entrada. 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 na 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.

14/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Venha conferir seu dados, não tem como passar
por email.

14/06/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.
Outros

Envie sua solicitação.

14/06/2013

14/06/2013

DATA

14/06/2013

14/06/2013

14/06/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

tenho com comprovar renda com declaração de
imposto de renda. posso financiar um imovel do
programa"minha casa minha vida"? Quais
documentos preciso?

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

14/06/2013

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

17/06/2013

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

17/06/2013

MARIA GORETE FERREIRA SOLICITACO DOS CANDIDATOS MINHA CASA
BATISTA
MINHA VIDA

DATA

14/06/2013

NOME

LUIZ ALEXANDRINO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

POR FAVOR LEIAM MINHA PERGUNTA.EU
PERGUNTEI COMO QUE FICOU O PROCESSO
DE DEPURAÇÃO DA MINHA SOLICITAÇÃO
001060.LÁ ESTÁ ESCRITO QUE DENTRO DE
20 DIAS ENTRARIAM EM CONTATO ATÉ
AGORA NADA.OLHA A RESPOSTA : O contrato
em referência está sendo depurado. Portanto, no
prazo de 15 dias, entraremos em contato para
informar o resultado da depuração. Se for o caso,
para maiores esclarecimentos, solicitamos entrar Minuta de Escritura
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. AGORA OLHA A RESPOSTA
DA SOLICITAÇÃO 001351. Sua solicitação ja foi
respondida. Pesquise pelo número da solicitação.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas CADE A RESPOSTA
DA DEPURAÇÃO?????????????

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhor Luiz Alexandrino: A depuração do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que a
Promessa de Compra e Venda firmada pelo
senhor em 01/04/1983 contém a participação do
FCVS para o saldo devedor residual apurado no
término da vigência do contrato, e, considerandose que até a presente data não houve o
pagamento, pelo FCVS, referente a esse saldo,
pleiteado ao Fundo-FCVS em seu nome,
informamos que a Minuta de Escritura somente
poderá ser autorizada por essa Companhia após
o devido pagamento pelo FCVS. Informamos,
ainda, que enviaremos para o endereço do
imóvel, esclarecimentos pormenorizados. Em
caso de dúvidas, por gentileza, entrar em contato
através dos telefones: (19) 3119-9591 ou 31199592, falar com Felipe ou Wladimir
-Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

21/06/2013

DATA

NOME

15/06/2013

Ester de Morais Damião

15/06/2013

renan andrade melo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Eu Ester de Morais
Damião,rg;17.940.504,CPf;385.994.978-04,quero
pedir que por favor,me ajude eu entrar no
cadastro minha casa minha vida,cadastro da
cohab,pois eu e meu esposo, moro de favor com
minha filha cristiane e ainda não consegui uma
casa ou apto,para que eu e meu esposo valdeci
se mude,a situação de morar com minha filha
Os dois principais requisitos para se inscrever no
está muito dificil,pois ela tem 3 filhos,e tem seu
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
marido,ele as vezes bebe e joga na nossa
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
cara,peço por Deus,e por vcs que me ajude a
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
conseguir um apto,se quiserem vim confimar mia
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
situação eu os convido,Peço que por favor me
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
responda nesse email,agora eu não tenho
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
condições de pagar mais que 100 reais,em um
A lista de documentos está no site:
apto,meu marido faz algum bico,até a
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
aposentadoria do meu esposo sair.Pelo amor em
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Deus nos ajude a ser contemplado em um sorteio
apto ou casa,pois antes disso moravamos no
satelite iris 1 a mais ou menos 4 anos atras,e
ainda não sabiamos desse cadastro,saimos de
lá,pois a casa que moravamos estava
desabando,e o chão estava afundando,Peço a
Deus e a Vocêis queridos amigos.que Deus
abençõe sem mais.
recebi uma carta de vcs pra mim fazer um novo
cadastro dia 17.06.2013 e tem que levar 6 ultimos Programa Minha
Os três ultimos hollerits são importantes para o
hollerith e estou com dificuldade de achar alguns Casa Minha Vida
cadastro.
o que devo fazer.

DATA
RESPOSTA

17/06/2013

17/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

PRETENDO ADQUIRIR UMA CASA NO
PROGRAMA MINHA CASA POIS TENHO 5
MÁRCIA WALDOMIRA DOS
16/06/2013
FILHOS E MORRO DE FAVOR EM UMA CASA
SANTOS
NOS FUNDO DA CASA DE MINHA MÃE
TRABALHO RREGISTRADA COMO VIGILANTE

16/06/2013

16/06/2013

16/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

Bom dia. Por favor, ontem dia 15/06/13 foi
entregue 140 casas do condominio sírius pelo
prefeito Jonas Donizete. Tem como saber a lista Programa Minha
Fabiano Gonçalves Pereira
de entrega dessas 140 pessoas pra saber se meu Casa Minha Vida
tio, que esta na espera, foi contemplado? O nome
dele é Jadir Carvalho Pereira. Obrigado.
Programa Minha
Anônimo
Quando será o próximo sorteio de habitção?
Casa Minha Vida

Gabriela Barreiro Ferreira

Olá, Sou mãe solteira, e moro de favor, quero
muito entrar para receber o auxilio do governo
para ter uma casa. Aguardo informações.

RESPOSTA

Outros

DATA
RESPOSTA

17/06/2013

Este sorteio que foi realizado em 15/06 foi para
as pessoas que tinham sido sorteadas em
22/09;2012. Nos envie o CPF de seu tio para
podermos localizar o cadastro.

17/06/2013

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

17/06/2013

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 na 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.

17/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

bom dia fiz a pasta dos apaatamentos do siris e
foi recusada pela caixa por q quando dei entrada
na cohab trabalhava a noite por q minha renda
passou duzentos reais so que faz um mes q
mudei de horario e ganho menos do q ganhava
rosecleia soares dos santos
nao tenho adicional noturno o que faço para
17/06/2013
costa
tentar de novo pois n queria perder essa
oportunidade de sair do aluguel poço levar o meu
holerite novo e a carteira atualizada preciso muito
sair do aluguel j faz anos q espero o sorteio por
favor me de uma soluçao aguado resposta
amnha vou n caixa falar com o gerente obrigado

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

sandra mara alves jacob
spineli

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Venha conversar com a Assistente Social e
explique sua nova situação financeira.

17/06/2013

Como se trata de um SORTEIO a pessoa pode
ter sido sorteada com mais ou menos tempo de
cadsatro.

17/06/2013

bom dia Gostaria de saber porque tem varias
pwssoas que conheço e ja foi sorteada no
programa minha casa minha vida e fez o cadastro
Programa Minha
que chega a 2,3 anos depois de mim e eu ainda
Casa Minha Vida
nao fui sorteada.sendo que minha nacessidade e
bem maior que a dos meus conhecidos. aguardo
a resposta obrigada.

susi maria duarte

DESEJO RECEBER A COPIA DO CONTRATO
DO IMÓVEL ANTONIO DE JESUS
DUARTE,RUA ERNESTO NAZARETH 46 Q:BB
L:21 CONJ Hb antonio zanaga 1 . AREA DO
TERRENO 241,000

A 2ª via do contrato é solicitada nesta Cohab/CP,
o valor da taxa de serviço é R$ 54,00. Para
solicita-la é necessário o comparecimento do
Cópia de contrato
adquirente/esposa ou filhos com documento que
comprove a filiação. Estamos à disposição para
quaisquer outros esclarecimentos.

17/06/2013

susi maria duarte

DESEJO RECEBER O TERMO DE QUITAÇÃO
Favor nos enviar o número do contrato, endereço
DO IMÓVEL CADASTRATO NO NOIME DO
Termo de Quitação
do imóvel e nome do adquirente.
MEU PAIANTONIO DE JESUS DUARTE

17/06/2013

DATA

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

NOME

José Fernando de Sales

DENILSON ROBERVAL
PIRES DA COSTA

CRISTIANE DA SILVA DE
OLIVEIRA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber como devo proceder para fazer
a Inscrição para o Projeto minha casa minha vida,
pois moro em área de risco.

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

17/06/2013

FIZ UMA INSCRIÇAO PARA COHAB 15-09-1995
E GOSTARIA DE SABER COMO ESTA PARA
CASA MEU CONTATO E
COSTDE2001@YAHOO.COM.BR 19 92170510
DENILSON ROBERVAL PIRES DA COSTA

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 na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para atualizar seu cadastro. A lista
de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

17/06/2013

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

17/06/2013

Boa tarde! queria informações sobre o programa
minha casa minha vida, sou solteira, moro
somente com minha filha e pagamos aluguel,
gostaria de obter mais informações, no aguardo
de um retorno, Obrigada!

Outros

DATA

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde por gentileza fiz o cadastro em 2009 e
até o momento não tenho nehhum retorno ,
gostaria de saber se ainda esta valido ou se vai
ser preciso fazer outro cadastro , estou em
alguma lista de espera gostaria de saber ? Grata
Paula

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

17/06/2013

Anônimo

Boa tarde, Gostaria de saber, quais os
documentos necessário para fazer a Inscrição na
Cohab e no programa minha casa minha vida.
obrigado!

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 na 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.

17/06/2013

Anônimo

boa tarde, onde consigo informações sobre a lista
dos contemplados no sorteio da COAHB que foi
realizado 15/06 sabado passado?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

gostaria de saber se as familias que tem crianças
com necessidades especiais, tem prioridade nos
sorteios e quandos serão realizados os sorteios
em 2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

olá boa tarde, eu gostaria de saber se já tem uma
data para o proximo sorteio de moradias no
residencial sirius. e se a chance de reprova da
caixa é grande, obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Paula Simone Rodrigues

Este sorteio foi para escolher o condomínio,
número do apartamento e andar, dos adquirentes
sorteados em 22/09/2012.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
seu cadastroe informe a Assistente Social a
composição da família e a necessidade especial
de algum membro da família. . A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde. Meu nome é Juliana sou estudante do
5º de engenharia Ambiental da Faculdade de
Jaguariúna. Como Trabalho de Termino de Curso
- TCC escolhi o tema sustentabilidade na
construção civil para casa populares no município
Programa Minha
17/06/2013 Juliana de Oliveira Barbante de Campinas. Neste contexto, goStaria verificar a
Casa Minha Vida
possibilidade da disponibilização pela COHAB de
uma planta e as espeficicações das casas
populares construídas no município pela COHAB
dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
Obrigada,

17/06/2013

azenat lucas dos santos
barros

GOSTARIA DE FAZER UMA SOLICITAÇAO
PARA SABER DO ANDAMENTO DO PROJETO
MINHA CASA MINHA VIDA POIS ESTOU
DESEMPREGADA EU E MEU ESPOSO JA FIZ
ESTE ANO NOVO RECADASTRAMENTO
ESTAMOS DESESPERADOS POS MORAMOS
DE ALUGUEL E NAO POSSUIMOS CASA
PROPRIA JA MORAMOS EM CAPINAS A MAS
DE 25 ANOSTEMOS TRES FILHOS E UM
NETINHO QUE CRIAMOS TUDO COM MUITA
DIFVICULDADE AQUI EM CAMPINAS SEMPRE
AGENTE VE NOS NOTICIARIOS QUE A
PREFERENCIA E PARA OS QUE MAS
PRESISAM EU ACREDITO POIS VEJO MUITA
GENTE NESSESITADA QUE FORAM
CONTENPLADAS E SEMPRE ME PERGUNTO
MEU DEUS EO MEU CADASTRO SERA QUE
NAO SERA AINDA DESTA VEZ PRESISO
DESOCUPAR A CASA ONDE MORO POIS OS
DONOS QUEREM QUE EU DESOCUPE POR
CONTA DOS ALUGUEIS ATRASADOS ASSIM
MEU MOTIVO DE DESESPERO E GRANDE
PESSO POR FAVOR QUE SE POSSIVEL ME
AJUDEM GRATA DESDE JA AZENAT LUCAS
DOS SANTOS BARROS

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB/CP não faz parte do Programa Minha
Minha Vida, no que diz respeito a construção,
cabe-nos informar que, somente encaminha a
demanda de cadastrados à Caixa Econômica
Federal, dentro dos critérios exigidos pelo
programa. A COHAB/CP, coloca-se a disposição
para maiores esclarecimentos.

03/07/2013

BOA TARDE. ATUALMENTE ESTÃO SENDO
ATENDIDAS AS FAMÍLIAS QUE FORAM
SORTEADAS EM 22/09/2012 - SORTEIO DO
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA
PARA HIERARQUIZAÇAO DO ATENDIMENTO
DOS SORTEADOS NO PROGRAMA MINHA
CASA, MINHA VIDA. VERIFICAMOS EM
NOSSO SISTEMA QUE OS SENHORES NÃO
FORAM SORTEADOS. DESSA FORMA,
DEVERÃO MANTER O CADASTRO SEMPRE
ATUALIZADO PARA QUE POSSAM
PARTICIPAR DE PRÓXIMOS SORTEIOS.

19/06/2013

DATA

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

17/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Favor ligar para a Coordenadoria de Cobrança
nos fones: 3119-9577 / 3119-9580 jatendo em
mãos o número do contrato, nome do adquirente,
endereço completo.

18/06/2013

Boa Tarde, Sou casado a 16 anos tenho 3 filhos
8/10/14 anos resído no fundo da casa da minha
mãe,gostaria de saber como faço cadastro para
adquirir casa ou apartamento da Cohab.

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

18/06/2013

Olá gostaria de algumas informações sobre o
programa, sou solteira e gostaria de ter uma casa
quais são os requisitos que precisão e como faço
para me cadastrar, e também se outra pessoa
poderia fazer a incrição pra mim. Desde já grata

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

18/06/2013

Bom dia ! gostaria de saber quais os documentos
necessário para a aquisição de um imóvel da
cohab, quitado de terceiros, e se vc comercializao
imoveis retomados pela cohab por falta de
pagemento. OBRIGADO....

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 na 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.

18/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

eu queria saber como faço pra saber o valor das
parcelas atrasada

Renato Galdino De Lima

Ana Karoline Santana

JOSE CARLOS

Outros

DATA

18/06/2013

18/06/2013

NOME

Maria das Dores Haither

daniele esperança da silva

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Já foi solicitado junto a COHAB a Minuta para
pagamento e assim concluirmos todos os
procedimentos de documentação da casa. A
mesma já esta quitada, fomos a COHAB 2 vezes,
ficaram de enviar via correio, já faz mais de 01 Minuta de Escritura
ano e até agora nada. Gostaríamos de um retorno
o quanto antes. Contato: (19) 9125-8024 (Natália
- filha da Titular da residencia) Fixo (19) 32243170. Obrigada!

quero casar e nao tenho uma casa e nem
dinheiro

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

18/06/2013

DATA

18/06/2013

NOME

Etienne Alves Moreira

SOLICITAÇÃO
Bom dia , Sou Etienne Alves Moreira . Estou
escrevendo este e-mail devida a minha
necessidade . Fiz o cadastro com interesse em
uma moradia em 2001 e depois atualizei em 2009
. O único sorteio que fui convocada a participar foi
o do Residencial Bassoli .Mas a questão é a
seguinte : Existe um imóvel abandonado há mais
de 15 anos , é um terreno na Rua Professor
Henrique Estrada - PQ. Itajaí IV - Campinas /SP
no qual o proprietário construiu alguns cômodos e
deixou em altura de laje e se encontra há vários
anos abandonado , cheio de lixo , e servindo de
moradia para mendigos e usuários de drogas
.Sou solteira tenho 3 filhos pago aluguel e passo
em frente deste imóvel todos os dias e não me
conformo com a situação . Sendo assim procurei
a Cohab á mais ou menos 40 dias preenchi um
formulário solicitando informações deste imóvel
anexei algumas fotos e pediram pra mim
aguardar que a assistente social entraria em
contato comigo .Pois bem , a Sra. Elenice entrou
em contato comigo no qual nada ficou esclarecido
. Apenas confirmou alguns dados tais como
endereços , mas o que me deixou intrigada é que
ela me disse que estava faltando várias
informações ...achei muito estranho porque
atualizei o meu cadastro em 2009 e meus
dependentes já existiam e é por eles a minha
insistência , porque está cada vez mais difícil
pagar aluguel . Como pode minhas informações
sumirem do cadastro assim ?? Tenho muito
interesse neste imóvel , preciso saber a respeito
dele , isto também é uma prioridade , tendo em
vista a minha situação financeira estar bem
prejudicada e meu orçamento cada vez mais
apertado , devido a situação econômica do pais .
Peço ajuda a vocês meu aluguel está atrasado , o
proprietário está pedindo o imóvel ....estou em
uma situação desesperadora e este imóvel
abandonado ....vou ser despejada e não tenho

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Em relação ao Cadastro de Interesse em Moradia
– CIM realizado em nome de V.Sa. em
17/08/2001 e atualizado em 28/05/2009, temos a
informar que, de fato, é necessária sua
atualização anualmente ou sempre que
ocorrerem mudanças dos dados. Conforme já
informado por telefone, esclarecemos que
nenhuma informação foi subtraída do cadastro de
V.Sa.; apenas precisam ser completadas ou
atualizadas. Quanto ao imóvel denunciado,
informamos que se trata de contrato inativo, ou
seja, cujo financiamento já foi quitado junto à
COHAB-Campinas e, portanto, não interferimos
no caso.

26/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Tenhoa parcelas em atraso e estou tentando
regularizar atravez de boletos que chegam até
Favor ligar para o Departamento de cobrança nos
18/06/2013
minha casa,mas chegou um e não consta quais
Marli Costa Almeida
Outros
telefones: 3119-9577 /3119-9580.
parcelas esta sendo cobrada o Valor é de
R$217,47 numero do sacado é 4011860241-027
Amigos do programa minha casa minha vida,fiz
alguns anos atras o cadastro porém ainda nao fui
Os dois principais requisitos para se inscrever no
comtemplada por isso esse novo cadastro.
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
Quando fiz o cadastro eu morava com os meus
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
pais que por fim estao prestes a se mudar para o
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
apartamento que eles foram sorteados nesse
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
18/06/2013 andrea ramos do nascimento
programa,diferentemente de quando eu me
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
escrevi hoje casada e com um filho de 1 ano esto
15:00 horas para atualizar seu cadastro. A lista
morando de favor na casa da minha sogra.Espero
de documentos está no site:
que voces possam reavaliar meu pedido e me
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
conceder o direito de ter meu proprio lar sem
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
mais.....obrigado.!
Estão sendo sorteados os apartamentos des
adquirentes que ja estão com a pasta aprovada
gostaria de saber se tem data prevista para o
Programa Minha
18/06/2013
pela Caixa Econômica Federal. Em caso de
Anônimo
sorteio de escolha dos apartamentos do
Casa Minha Vida
dúvida ligue para os telefones: 3119-9644 / 3119residencial sirius
9645 e informe-se.
Não importa o estado civil. 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
SOU SOLTEIRO, posso está fazendo a
Programa Minha
18/06/2013
Anônimo
seiscentos reais). Compareça na Cohab
inscrição?
Casa Minha Vida
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.

DATA
RESPOSTA

18/06/2013

18/06/2013

18/06/2013

18/06/2013

DATA

18/06/2013

18/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

andré Luiz caetano

SOU SOLTEIRO,E TRABALHO, TENHO 24anos
E COMO POSSO ESTAR EFETUANDO, a
inscrição do programa? obrigado

Anônimo

estou em debitos de 9 boletos com a cohab...
mais me falta 10.000rs para quitar eu corro o
risco de perder minha casa??

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

Outros

Compareça até a Cohab no Departamento de
cobrança e veja a situação do seu imóvel, pois
não nos foi enviado nome e contrato do
adquirente.

Os dois principais requisitos para se inscrever no
BOM DIA!!!! ESTAVA OLHANDO A FICHA DE
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
CADASTRO DA COHAH E MAIS UMA VEZ MEU
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
NOME NÃO CONSTA COMO INSCRITO,
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
GOSTARIA DE SABER O MOTIVO E A CAUSA Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
19/06/2013 ADRIANA DA CONCEIÇÃO
DO MESMO PRA NÃO ESTA NA LISTA. MEUS Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
FONES RA CONTATO 19-32216023 (RES),1915:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
3243-8525 ( TRAB) E 19-9466-9848(CEL).
A lista de documentos está no site:
GRATA DESDE JÁ A ATENÇAÕ.
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
19/06/2013

19/06/2013

Jéssika Meloni

Como faço para saber se já fui escolhida para
ganhar a casa?

Outros

Elizabete Sales

Bom dia, esta tendo boatos que a cohab esta
repassando os imóveis que estão com
pendências para pessoas que tenha entenrece
isso é verdade pois tenho interesse se isso for
verdade qual o procedimento.

Outros

Compareça até a Cohab para ver como está o
seu cadastro.
Este fato não é verdade. 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 na 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.

DATA
RESPOSTA

18/06/2013

20/06/2013

20/06/2013

20/06/2013

20/06/2013

DATA

19/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Bom dia, Por gentileza, moro na Vila Castelo
Branco e gostaria de esclarecer uma dúvida...há
alguns meses ouvi alguns comentários que a
COHAB iria vender os terrenos vazios que tem
entre as casas, que atualmente , a maioria deles
são praças, e ontem por coincidência passei por
um deles, próximo a Igreja do Guadalupe e
realmente há obras de construção nesse espaço.
Gostaria de saber como faço para conseguir, pois
exatamente ao lado de onde moro há um terreno
igual. Grata pela atenção e aguardo um retorno.

Outros

Ainda não temos esta informação, mas sempre
consulte o site da Cohab pois, se houver a
referida venda será através de licitação.

20/06/2013

DATA

19/06/2013

NOME

ivanilde batista de melo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Eu, Ivanilde,falo em nome de minha
filha Tânia Rachel Messias, que possui cadastro
na cohab e ainda não foi sorteada,assim como
muitos.Minha filha,não tem condições de
trabalhar fora pois,além dela ter problemas de
saúde(sida)e depressão,tem também uma
criança com transtorno de personalidade,tem
uma símdrome genética(AASKORG) e faz
acompanhamento em várias
especialidades(Otorrino,genética,sobrapar,psiquia
tra,imuno,tendo consultas várias vezes ao
mês.Pois bem ,ela mora perto de mim para que
eu possa ajuda-la,no j. são Pedro de
Viracopos.Pago aluguel para ela(700,00),pois ela
recebe 01 sala rio mínimo de benefício.Ela tem 03
filhos.Sou aposentada,trabalho na unicamp,sou
auxiliar de enfermagem,porem como caiu muito o
valor do salário da aposentadoria,continuei
Programa Minha
trabalhando.Por esse motivo.posso ainda pagar o Casa Minha Vida
aluguel e ajudar no que for necessário.O
problema é que agora comecei a ficar
doente,mas não posso parar de trabalhar senão
não poderei pagar o aluguel e ela não pode morar
comigo,porque sou vizinha do seu ex marido e
ainda está correndo o processo da lei maria da
penha,pois ele era violento com ela e as crianças
assistiam a violência.Tudo o que queremos é que
ela seja comtemplada com uma casa,esta é a
nossa esperança,pois não posso comprar nada
para ela e sou sósinha para tra balhar.Por favor
nos ajude.Ela esta disposta até morar em terreno
de prefeitura,mas nem isso posso comprar para
ela .quando então,eu não precisar pagar
aluguel,poderei parar de trabalhar e ajuda-la a
cuidar das crianças.Por favor aguardo um
parecer. Grata

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que atualmente o único
programa habitacional em andamento no
município de Campinas é o Programa Minha
Casa, Minha Vida. O processo de seleção e
indicação da demanda ocorre de acordo com a
portaria 610, de 26 de dezembro de 2011.
Conforme a referida portaria, o poder público
municipal pode indicar famílias moradoras de
área de risco, totalizando 50% da quantidade de
unidades construídas, os outros 50% são
definidos através de sorteio para seleção e
hierarquização dos grupos familiares. No caso de
Campinas, a indicação de famílias de áreas de
risco já foi encerrada e atualmente são atendidas
as famílias que foram sorteadas em 22/09/2012
(sorteio do Cadastro de Interesse em Moradia
realizado na Câmara Municipal de Campinas). A
Sra. Tânia Rachel Messias participou do sorteio,
porém não foi sorteada. Dessa forma, deverá
manter seu cadastro atualizado e aguardar o
próximo sorteio que está previsto para acontecer
em setembro de 2013. É importante informar que
a última atualização do referido cadastro ocorreu
em 31/07/2012.

25/06/2013

DATA

19/06/2013

NOME

Marta de Azevedo Dias

SOLICITAÇÃO

Bom dia Sou assistente social de uma entidade
que atende pessoa com deficência. Temos uma
família que realizou inscrição há três anos, fez
dois recadastramentos, tem filho deficiente e
ainda não foi chamada. O tempo de espera
costuma ser este, em média? A avó da criança,
com problema de locomoção, também fez na
mesma época e igualmente ainda não foi
chamada. No primeiro caso está em nome de
Nilza Arana Fernandes. No segundo caso em
nome de Lazinha Arana Fernandes.
Agradecemos a atenção. Marta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

É importante esclarecer que atualmente o único
programa habitacional em andamento no
município de Campinas é o Programa Minha
Casa, Minha Vida. O processo de seleção e
indicação da demanda ocorre de acordo com a
portaria 610, de 26 de dezembro de 2011.
Conforme a referida portaria, o poder público
municipal pode indicar famílias moradoras de
área de risco, totalizando 50% da quantidade de
unidades construídas, os outros 50% são
definidos através de sorteio para seleção e
hierarquização dos grupos familiares. No caso de
Campinas, a indicação de famílias de áreas de
risco já foi encerrada e atualmente são atendidas
as famílias que foram sorteadas em 22/09/2012
(sorteio do Cadastro de Interesse em Moradia
realizado na Câmara Municipal de Campinas). A
Sra. Nilza Arana Fernandes (cadastro realizado
em 06/08/2009 sem atualizações após essa data)
participou do sorteio, porém não foi sorteada.
Dessa forma, deverá manter seu cadastro
atualizado e aguardar o próximo sorteio que está
previsto para acontecer em setembro de 2013.
Quanto a Sra. Lazinha Arana Fernandes, não
participou do sorteio porque não se enquadra nos
critérios do Programa, ou seja, apresentou uma
renda superior a permitida (superior a R$
1.600,00). O cadastro da Sra. Lazinha foi
realizado em 19/10/2009 e atualizado em
08/03/2012. Caso tenha havido alguma alteração,
deverá procurar a COHAB/CP das 8h às 15h para
atualizar as informações.

25/06/2013

DATA

19/06/2013

NOME

samora machel dos santos
almeida

19/06/2013

josiane barbosa da silva
santos

19/06/2013

GUSTAVO MOREIRA DE
OLIVEIRA

19/06/2013

André Ferreira Gasparine

20/06/2013

Rosecleia Lecariao Leite

SOLICITAÇÃO

Bom dia, Por gentileza gostaria de saber como e
onde fazer a inscriçao para o projeto minha casa
minha vida. Desde de ja agradeço pela atençao.
Samora machel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

ola bom dia eu fis uma escrisão da cohabe e ate
agora não obtive informação nenhuma sobre o
Ainda não temos data prevista para o próximo
Programa Minha
sorteio da casa .e também gostaria de saber
sorteio. Mantenha seu cadastro atualizado em
Casa Minha Vida
quando será o próximo sorteio das casas da
relação a endereço, renda e composição familiar.
coahb. grata josiane santos
Gostaria de saber o porque a minuta da escritura
não ter saido referente ao contrato acima, pois
meu pai ja acabou de pagar faz alguns anos, e
Minuta de Escritura
tem alguns vizinhos que ja retiraram a minuta da
escritura!! Precisamos que liberem a minuta para
que ele possa fazer a escritura.
Compareça para saber se foi sorteada, ou se a
Gostaria de saber quando meu apartamento será Programa Minha
pasta ja foi aprovada pela Caixa Econômica
entregue.
Casa Minha Vida
Federal.

Gostaria de saber se esta tendo inscrição de
casas e apartamentos para o Matão em Sumaré.

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

DATA
RESPOSTA

20/06/2013

20/06/2013

20/06/2013

20/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

20/06/2013

Allyny Costa Da Cruz

Gostaria de saber assim meu ex marido fez um
cadastro mais se eu quiser fazer um cadastro no
meu nome não tem problema né pois eu ja não
estou com ele mais

Programa Minha
Casa Minha Vida

20/06/2013

Anônimo

Boa tarde

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

20/06/2013

Patricia Dias Ferrarez

21/06/2013

rogerio augusto dos santos

21/06/2013

Etienne

Fui sorteada e fiz a montagem da pasta dia
05/04/13. Gostaria de saber quanto tempo leva
pra saber se a caixa aprovou o cadastro,e se é
possivel trocar o local onde foi sorteado,ex:fui
sorteada proximo a Pirelle e gostaria de saber se
poderia trocar por outro proximo a Santos
Dumont.
Bom dia,gostaria de saber como faço para pegar
uma conta vencida dia10-06-2013 para pagar e
se a possibilidade de me enviarem por Email,poque a coab daqui so abre as quinta feira,
se eu conseguir antes o boleto pagarei ante de
quinta desde já agradeço obrigado.
Bom dia , Gostaria de saber se já tem alguma
resposta referente ao protocolo 001395 ano 2013
Por favor preciso de uma resposta com relação
ao imóvel . Obrigada !

RESPOSTA
Se vocês forem casados legalmente não pode.
Apenas quando sair a separação judicial. Se não
forem casados legalmente, venha retirar o nome
dele do cadastro.
Envie sua solicitação. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas

DATA
RESPOSTA
20/06/2013

20/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A aprovação por parte da Caixa Econômica
Federal leva em média 4 meses. Em relação a
troca, não é possível.

20/06/2013

Outros

Ligue para o Departamento de Cobrança nos
telefones: 3119-9577 / 3119-9580 e solicite a
segunda via ou o código de barros.

21/06/2013

Outros

Sua solicitação está em análise pela
Coordenadoria de Serviço Social da Cohab
Campinas.

21/06/2013

DATA

21/06/2013

21/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

paulo eduardo de souza

Se possui imóvel da COHAB-CP preencha os
campos "Contrato" e "Titular" bom pra começar
vou pedir pelo amor de DEUS me ajudem!!!
gostaria de conseguir uma casa para mim, meus
filhos e milha esposa ( três filhos) já fiz inscrição
na cohab-cp cdhu e até tentei um subsidio na
caixa econômica, (que de econômica não tem
nada!) trabalho em uma indústria de eletrônicos
como técnico e tenho um salário de R$1.495,00.
Pago um aluguel de R$450,00 + R$100,00 de
água e luz estou tentando terminar meus estudos
que tem o valor de R$370,00 mensais, moro em
campinas desde meus 5 anos de idade estou
casado a quase 14 anos e não consegui nada!
nada mesmo! nem um misero carro de
R$2.000,00. Estou cansado, sei que vc que está
lendo minhas lamentações não tem nada a ver
com isso! mas por favor me de um voto de
confiança e me ajude! eu não consigo fazer nem
uma despesa digna de uma família de 5 pessoas
as vezes penso que o crime deve compensar
mais do que o tanto que trabalho! bom, enfim
gostaria da ajuda de alguém pois acho que posso
pagar por uma moradia tranquilo! boa tarde e um
ótimo final de semana e que DEUS possa te
iluminar me ajudando ou não.

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 na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

24/06/2013

Anônimo

Olá, boa tarde, a alguns anos eu fiz o meu
cadastro na cohab, participei do ultimo sorteio,
mas não fui sorteado, gostaria de saber se eu
devo atualizar meu cadastro com vocês ou
automaticamente participarei de futuros sorteios
das casas?

Outros

Se mudou algum dos dados cadastrais é
necessário vir atualizar. Se não houve alteração
não precisa vir atualizar.

24/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

21/06/2013

21/06/2013

22/06/2013

23/06/2013

NOME

Genilson de Souza

Joana Darc Rodrigues

Priscila Pinesso de Souza

Gilmar Arcanjo Dos Santos

SOLICITAÇÃO

Boa Tarde!!! Através de um amigo, fui informado
que vocês estão fazendo inscrição do programa
Minha Casa minha Vida. Eu só preciso saber
quais são os documentos necessários para que
eu possa levar esta documentação para vocês?
Fico no aguardo. Muito Obrigado! Genilson souza

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

Olá,gostaria de adquirir uma cópia do contrato do
meu imóvel,descrito acima.Como faço pra
Cópia de contrato
adquiri-lo e se tem algum custo.

Se ainda não retirou a cópia do contrato, não ha
custo algum. Se ja foi retirado, o custo da
segunda via é de R$ 54,00 (cinquenta e quatro
reais). Compareça para fazer sua solicitação.

DATA
RESPOSTA

24/06/2013

24/06/2013

Sou casada e tenho 1 dependente de 2 anos.

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

24/06/2013

Solicitação de cadastramento no programa Minha
casa, minha vida!

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

24/06/2013

DATA

23/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

josue gomes da silva

boa noite, meu nome é Josué, sou do partido
PSB campinas, gostaria de saber, sobre a
situação do bairro onde moro,núcleo residencial
Tancredo neves, sobre asfalto, documentação, ou
se vai ser desapropriada futuramente,pois o
mesmo se encontra em péssimas, condições.
agradeço desde ja, fica com Deus. obrigado

Outros

24/06/2013

francisco basilino junior

Ha muitos anos atras recebi uma carta de vocês
para aquisição de um imovel porém minha renda
na época na atingiu o pedido por vocês. Gostaria
de saber qual é minha situação atual visto que
nunca mais recebi nada e preciso de uma
moradia.

24/06/2013

Anônimo

Gostaria de saber por onde posso acompanhar
os sorteios de casas e apartamento para a Cohab

24/06/2013

Jilzane vieira borges

gostaria de saber como faço pra me inscrever n
programa minha casa minha vida pois moro de
aluguel e tenho dois filho e recebo 914,00 reais
por mês.. me ajudem eu pago 500 reais d
aluguel...desde já agradeço a colaboração..

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

Outros

Aguarde a data do próximo sorteio. Ainda não
temos data prevista.

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

DATA
RESPOSTA

24/06/2013

24/06/2013

24/06/2013

DATA

24/06/2013

24/06/2013

24/06/2013

NOME

Everton da Silva Ramos

Maila Ketelin da Silva

Renata Borges

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Atualização apenas pessoalmente. 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 na 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.

24/06/2013

Gostaria de saber oque eu preciso para me
cadastrar no programa minha casa minha vida.

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

24/06/2013

Boa Tarde, Gostaria de saber como faço para
participar do programa minha casa minha vida.
Obrigada!

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

24/06/2013

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como faço para atualizar meu
cadastro pela internet. Mudei de emprego, minha
companheira não trabalha mais e minha renda é
bem menor agora, por isso gostaria de atualizar o
meu cadastro para poder participar dos sorteios e
ter alguma chance. Desde já agradeço.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

GOSTARIA MUITO DE SABER QUANDO
HAVERA OUTRO SORTEIO PARA O
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. E
QUAIS OS CRITERIO DE SELEÇÃO DO
MESMO, UMA VEZ QUE A PRIORIDADE E
APENAS P/ QUE MORA EM AREA DE RISCO,
UMA VEZ QUE TODOS PRECISAM PORQUE
ENTAO VOCES NAO FAZEM OUTRO
PROGRAMA COMO O PAR QUE
24/06/2013 claudia aparecida de oliveira
BENEFICIARIA TAMBEM QUEM NAO MORA
EM AREA DE RISCO E TAMBEM PRECISA DE
MORADIA,POIS COM TRES FILHOS
PEQUENOS FICA MUITO DIFICIL PAGAR
ALUGUEL E DAR UMA VIDA DIGNA PARA
ELES. OBS: MINHA INSCRIÇÃO ESTA FEITA
NO NOME DO CONJUGUE LUIS VICENTE DE
GODOY BORCATTO. AGUARDO UMA
RESPOSTAS .

25/06/2013 suelen ceará barbosa gomes

25/06/2013

Anônimo

gostaria de saber informações de como me
inscrever ou participar de processo para obter a
casa própria.

Gostaria de saber quando posso me inscrever
para as casas/apartamentos que vocês
sorteiam ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

24/06/2013

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

25/06/2013

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 na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

25/06/2013

Outros

DATA

25/06/2013

25/06/2013

25/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Janaine dos Santos
Gonçalves

BOM DIA , COMEÇARAM A MONTAR AS
PASTAS SO QUE NAO SEI SE EU FUI
CONTEMPLADA , POIS MUDEI DE
TELEFONE , O TELEFONE QUE ESTA NO
CADASTRO NAO EXISTE MAIS E EU QUERO
MUDAR , OS DADOS DO TELEFONES , !TEVE
GENTE QUE FEZ O CADASTRO JUNTO
COMIGO NO MESMO DIA QUE EU FIZ , E JA
CHAMARAM PRA MONTAR A PASTA , ! E
ESSA A INFORMAÇAO QUE EU QUERIA
SABER PRECISO DE UMA RESPOSTA
URGENTE PRA QUE EU POSSA MUDAR OS
DADOS O MAIS RAPIDO POSSIVEL ,

ISABEL VILDENE GOMES
DE OLIVEIRA ALVES

Marta Ramos

Bom dia gostaria de saber como faço pra
financiar uma casa pela Cohab, sera que tem
como vocês me informar? Se tiver terrenos ou
casa pela Cohab que possamos financiar e vcs
me avisarem ficarei grata. preferencia no vida
nova pois tenho filhos gêmeos e estão na
creche.. Atenciosamente Francivon e Isabel

Tenho desejo de comprar uma casa, gostaria de
saber como a Cohab trata a venda de imoveis
que foram recuperados por falta de pagamentos
ou outro motivo, a venda é direto com a Caixa
Econ. ou existe a possibilidade de fazer
negociação direto com a Cohab?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/06/2013

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 na 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.

25/06/2013

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 na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer seu cadastro. A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

25/06/2013

DATA

25/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOOM DIA ... GOSTARIA DE SABER SE NAO
TENHO COMO MUDAR OS DAFOS DOS MEUS
TELEFONES DO CADASTRO POR EMAIL ?
QUANDO VAI CHAMAR AS PESSOAS PARA
MONTAR AS PASTAS ? TEVE UMA
MONTAGEM DE PASTA ESSES TEMPOS E
QUERIA SABER SE MEU NOME ESTA NA
LISTA QUE FOI CONVOCADA? EU E MEU
MARIDO MORAMOS EM AREA DE RISCO , E
ESTAMOS DESEMPREGADOS OS DOIS NAO
TEM COMO COLOCAR NOIS COMO
PRIORIDADE ? TEM ALGUM EMAIL DA
COSHAB QUE POSSO ESTAR FALANDO ?
PREISO DE UMA RESPOSTAS , MEU EMAIL É
ESSE :
JANAINA.S.GONCALVES@HOTMAIL.COM
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇAO PRECISO
DAS RESPÇSTAS DA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro é atualizado apenas pessoalmente.
Compareça na 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.

25/06/2013

Olá.. Boa tarde! Gostaria de saber como fasso
para me inscrever na cohab! Quais documentos
preciso levar e aonde devo estar indo? Obrigado!

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

NOME

SOLICITAÇÃO

Janaine dos Santos
Gonçalves

25/06/2013 Carizia Maria Teles Da Silva

25/06/2013

DATA

25/06/2013

25/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Graziela dos Santos Lima

Prezado(a) Senhor(a): Na medida do possível,
gostaria de saber como está o andamento da
minha pasta que foi montada no dia 27/03/2013.
O motivo é para saber detalhes, pois tenho
acompanhado o diário de Campinas e verifiquei
que no dia 27/05 meu nome saiu como aprovado
pela caixa econômica federal para
empreendimento residencial Sirius. Qual será a
próxima etapa do processo? Desde já agradeço a
atenção dispensada. Atenciosamente, Graziela.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicado da Caixa Econômica
Federal ou da Cohab Campinas. Para maiores
esclarecimentos ligue: 3119-9570.

25/06/2013

Rosangela ribeiro ramos

Boa tarde! Fui sorteada fiz a pasta, depois fui
informada que havia dado uma divergencia junto
a Caixa Economica Federal, fui até a Caixa
aonde diz ter dado divergencia no meu salario
mas o meu salario é de R$ 1464,00 e não atinge
a renda familiar conforme regulamento da
COHAB. Gostaria de saber quais os
procedimentos que devo tomar? No aguardo de
uma resposta!

Outros

Compareça até a Cohab Campinas para verificar
o que houve. No horário das 8:00 as 14:00 horas
de segunda à sexta-feira.

25/06/2013

DATA

25/06/2013

25/06/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

bom dia como a gente ja tiamos se falado antes
ja foi montada a pasta mais nao fui aprovada
passou 70 reais do limite mais vc me auxiliou a
fazer associaçao de fato mais meu ex marido nao
quer mais a separaçao eu ainda ja se faz 3
meses que nao trabalho por esta na justiça a
empresa que eu trabalhava nao tem outro geito
de fazer isso justo agora que ele esta mal com a
doença que ele tem e presisa mais do que nunca
de sua familia sera que nao tem geito de fazer so
com a renda dele porque a minha nao conta mais
apena so tenho o registro mais nao tenho salario
ja fui atras da defensoria mais nao adianta sofro
por tudo isso que esta acontesendo mais eu
sonhei tanto com essa casa para mim e minha
familia ja nao sei o que fasso mais e agora tenho
uma nora e um neto para cuidar pois eles estao
morando aqui com a gente nesse aperto com
minha sogra por favor me ajude nao sei mais o
que eu faço obrigada mais uma vez cristiane

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda à
Programa Minha
sexta-feira, no horário das 8:00 as 14:00 horas
Casa Minha Vida para conversar com a Assistente Social e explicar
a sua situação.

25/06/2013

Gostaria de saber como faço para me cadastrar
no cohab, obrigada!

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

25/06/2013

vanessa cavalcanti

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

NOME

DATA

25/06/2013

25/06/2013

25/06/2013

NOME

ALESSANDRA MARIA
SANTOS DE OLIVEIRA

kátia Rodrigues

marluce oliveira chagas

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
GOSTARIA DE FAZER A INSCRIÇÃO NO
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA E OBTER
Casa Minha Vida Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
MAIORES INFORMAÇÕES.OBRIGADO!
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

25/06/2013

Goataria de saber como funciona o projeto 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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

25/06/2013

eu preciso comprar uma casa para morar nao
possp mais pagar aluguel so quer eu nao tenho
dinheiro fui na cohab a minha renda ultrapassa o
limite de 1600 reais ;;fui na caixa meu dinheiro e
pouco pra tanta exigencia o que devo fazer por
favor me ajude

O único programa habitacional em andamento
desenvolvido pelo COHAB/CP é o Minha Casa
Minha Vida (faixa 1) ou seja, renda familiar de até
R$1.600,00 e conforme declarado na mensagem
a renda familiar do solicitante é a maior a
permtida. Infelizmente deverá aguardar algum
programa habitacional que atenda a sua faixa de
renda.

26/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

25/06/2013

NOME

Paula Roberta Paradella DE
Souza

SOLICITAÇÃO

Quero saber como eu faço para me cadastrar
para as casas da cohab.

boa tarde gostaria de saber quando sera
realizado o sorteio e como esta a minha situaçao
com a cohab pois como moro de aluguel na casa
25/06/2013 rosyellen patricia lima passos
da minha sogra tenho bastante pressa para
arrumar uma casa ,pois nao aguento mas morar
com a minha sogra

25/06/2013

Anônimo

ÓLA BOA NOITE MEU NOME E PATRICIA E
TENHO UMA PERGUNTA A FAZER,MEU AVÔ
FALECEU EM 2005 E NOS TINHAMOS UM
TERRENO NO QUAL TINHA CIDO DOADO
PELA COHAB HA UNS 15 ANOS MAIS OU
MENOS AINDA QUANDO EU ERA CRIANÇA
TINHA MAIS OU MENOS 4
ANOS,MORAVAMOS EM AREA DE RISCO
ENTÃO ESSE TERRENO ACABOU SENDO
DOADO A ELE QUE JA ERA DE IDADE COM
RENDA BAIXA E NÃO TINHA COMO PAGAR
ATÉ ONDE SEI DA HISTORIA.E UMA VEZ QUE
É DOADO NÃO PODE SER VENDIDO CERTO?
ENTÃO ANTES DELE FALECER ELE VENDEU
NÃO SEI POR QUANTO ESSE TERRENO
PARA UM CASAL DE EVANGELICOS NÃO
VIMOS NEM A COR DO DINHEIRO,E ATE
HOJE NÃO SEI O PROCEDER DA HISTORIA
DESSE TERRENO TEM COMO SABER OQUE
ACONTECEU COM ESSE TERRENO SE FOI
VENDIDO PARA ELES OU NÃO?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

26/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/06/2013

Outros

Compareça até a Cohab, pois não temos nome,
endereço.

26/06/2013

DATA

25/06/2013

NOME

edilson olinto

25/06/2013

Anônimo

25/06/2013

Patricia Soares Gabrielli

25/06/2013

lucimeiri pereira vieira

SOLICITAÇÃO

solicito como me inscrever no programa minha
casa minha vida

Boa Noite!!! Gostaria de saber se uma pessoa
que adquiriu um casa da cohab, pode passar a
divida para um terceiro. Aguardo retorno. Patricia
Soares Gabrielli
Boa Noite!!! Gostaria de saber se uma pessoa
que tem casa financiada pela cohab, pode
repassar a divida para um terceiro. Por favor
aguardo Retorno. Obrigada, Patricia Soares
Gabrielli
Boa noite , gostaria de obter informações sobre o
sorteio dos apartamentos da cohab,pois à dez
anos mais ou menos fiz o cadastro na cohab e fiz
a atualização quando sortearam os primeiros
apartamentos aqui na região do campo grande do
programa minha casa minha vida. No entanto
conheço pessoas que fizeram o cadastro tem uns
dois anos mais ou menos e foram sorteados, e
não são da area de risco.Gostaria de saber se o
meu cadastro não tem mais valor, se tenho que
fazer outro novamente? Sem mais!!!!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

26/06/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, pois não
temos nome do adquirente, endereço para
podermos informar melhor.

26/06/2013

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, pois não
temos nome do adquirente, endereço e número
do contrato.

26/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

26/06/2013

DATA

26/06/2013

26/06/2013

26/06/2013

NOME

jessica ramos

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá gostaria de saber como faço e oque preciso,
para fazer o cadastro do programa minha casa
minha vida. Aguardo respostas desde já muito
Obrigada. Att, Jessica

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

26/06/2013

TENHO UMA RESTRIÇÃO EM MEU NOME, E
GOSTARIA DE SABER SE EU CONSIGO ME
CADASTRAR 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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

26/06/2013

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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. s

26/06/2013

Bom dia gostaria de saber como faço, para estar
fazendo inscrição no minha casa minha vida, ou
Caroline Tomicheiro Batista
até mesmo na cohab para uma casa, pois preciso
de uma casa. Att Caroline T. Batista

DATA

26/06/2013

26/06/2013

26/06/2013

NOME

dra neusa maria ramos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

preciso da minuta conjunto habitacional parque
itajai 1a parte - prpriedade da COHAB , conforme
certidao de HOJE maricula 72,530 21/09/87 R 06
Para atender ao solicitado há a necessidade de
- - loeamento Matricula R 04 - n► 60,412 4/2/83.
analise da documentação do adquirente Sr. José
casa quadra X lote 06 cod PMC
Dimarzio Neto, contrato nº 1080114. Sendo
3334.64.48.0342.0101. recibo quiacao final em Minuta de Escritura
assim, entraremos em contato dentro de 15 dias.
25/01/1991..endereco atual rua 39 nº 88 em
Para maiores esclarecimentos estamos à
nome de JOSE DIMARZIO NETO ou EDU LUIZ
disposição.
DE LIMA. quando posso retirar e quanto custa ..
fv informar @. GRATA DRA NEUSA M RAMOS
OAB/sp 226.709

26/06/2013

26/06/2013

Barbara Nunes

Gostaria de saber quando irá abrir inscrição para
cohab, de imoveis. Att

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 na 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.

Anônimo

eu moro aqui no jd.itatiaia e eu procurei meu
nome na lista de espera e nao encotrei nada,nem
o meu e nem o da minha esposa,e eu me
cadastrei no mesmo tempo que meu cunhado e
ele ja vai sair daqui pro apartamento...porque
meu nome nao esta na lista de espera

Programa Minha
Casa Minha Vida

Comapreça com sua documentação para saber
sobre o seu cadastro.

26/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sra. foi sorteada no Cadastro reserva No. 7315.
Não sabemos se nesta classificação a sra será
chamada.

26/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Pode fazer a inscrição normalmente, mas se por
acaso for sorteado precisa estar sem restrições.

26/06/2013

26/06/2013 Flaviane Ferreira de Aquino

26/06/2013

SOLICITAÇÃO

CRISTIANE DA SILVA DE
OLIVEIRA

BOM DIA FIZ MINHA INSCRIÇÃO JUNTO COM
A MINHA IRMÃ, ELA FOI CHAMADA A DOIS
MESES ATRÁZ E EU ESTOU NO AGUARDO E
NADA!VCS PODEM VERIFICAR ISSO PRA
MIM? CPF:290887058-44 MUITO OBRIGADO
Boa tarde! Gostaria de saber se a pessoa tem
restrição no nome, se pode normalmente se
inscrever no programa minha casa minha vida..
Obrigada!!

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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

DATA
RESPOSTA

Talita Alves Ferreira

o que preciso para fazer a inscrição e quando
posso fazer a inscricoes

Willian Cesar Campos de
Oliveira

Gostaria de saber como anda Ha Regularizaçãi
Fundiaria do Jardim santo antonio , como esta
sendo encaminhado a topografia se ja esta sendo
realizado ou quando vai começar ser feito.... e
como anda a situação do bairro Desde ja grato

Regularização
Fundiária

26/06/2013

iris batista pena

boa tarde gostaria de saber onde procuro a lista
de espera , fis cadastro no ano 2009 na prefeitura
, mudei para este endereço e gostaria de estar
mais informada como esta o andamento para
entrega de casas,se tem o prazo etc. ]grata

Outros

A senhora não foi sorteada. Mantenha seu
cadastro atualizado para poder participar do
próximo sorteio.

26/06/2013

26/06/2013

moises vital de oliveira

meu nome saiu no jornal ,o que eu faço agora .

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab para atualizar o seu
cadastro.

27/06/2013

Outros

Compareça à Cohab Campinas com os dados do
imóvel.

27/06/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/06/2013

26/06/2013

26/06/2013

27/06/2013

27/06/2013

gostaria de saber como que eu faco para saber
sobre uma casa desocupada que eu vi ,tenho que
ir direto na cohab ou na caixa economica,ou falar
beatriz francisca de oliveira
com a assistente social da cohab,pois pago
qluguel e fiquei interessada nesta casa ele fica
localizada no pq res.sao bento.
Olá quando terá sorteio para o minha casa minha
Danielli Emerick
vida?

26/06/2013

DATA

27/06/2013

27/06/2013

27/06/2013

27/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

EU GOSTÁRIA DE PARTICIPAR DO
PROGRAMA HABITACIONAL DA COHAB DE
CAMPINAS POIS NÃO TENHO UMA CASA P/
Os dois principais requisitos para se inscrever no
MORAR E VIVO DE FAVOR EM UM IMÓVEL
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
QUE OPROPRIETÁRIO JÁ ME PEDIU P/
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
DESOCUPAR MAIS EU TENHO UM FILHO
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
AINDA MENOR E NÃO TENHO P/ ONDE IR.
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
ALICE BASTOS
Outros
POR ISSO EU PESSO AO SERVIÇO SOCIAL
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
COMPETENTE DA COHAB QUE AVALIEM A
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
MINHA SITUAÇÃO. E DESDE JÁ EU
A lista de documentos está no site:
AGRADEÇO A COMPREEÇÃO DE TODOS E
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
AGARDO O CONTATO DESSE ORGÃO TÃO
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
IMPORTANTE QUE TEMOS EM NOSSA
CIDADE. MUITO OBRIGADA! ALICE BASTOS.
BOA TARDE GOSTARIA DE SABER SE TENHO
QUE RENOVAR MEU CADASTRO ? E
Se houve alguma mudança no endereço, renda,
QUANDO HAVERA OUTRO SORTEIO JA SE
Programa Minha
Erika Batista Xavier
estado civil venha atualizar. Ainda não temos
FAZ 05 ANOS QUE ESTOU INSCRITA NO
Casa Minha Vida
data prevista para o próximo sorteio.
PROJETO E NAO TENHO NENHUMA
POSIÇAO... DESDE JA GRATA.. ERIKA
gostaria de saber se eu posso utilizar o FGTS
para aquisição da casa. mesmo que eu não fui
sorteada mas tenho o cadastro. moro junto com a
Aguarde em primeiro lugar ser sorteada, pois não
michelle aparecida cardozo
minha sogra porque ela me cedeu um comudo
Programa Minha
precisa ser utilizado o FGTS pelo Programa
juventino
mas esta caindo e tenho dois filhos então gostaria Casa Minha Vida
Minha Casa Minha Vida.
de saber se fica mais fácil eu conseguir um
apartamento utilizando o FGTS por favor me
ajuda aguardo resposta grata.
meu nome´é dianna fiz cadasto da cohab em
Programa Minha
Ainda não temos data prevista para o próximo
dianna da silva alves
outubro gostaria de saber quando tera sorteio
Casa Minha Vida
sorteio. Mantenha seu cadastro atualizado.

DATA
RESPOSTA

27/06/2013

27/06/2013

27/06/2013

27/06/2013

DATA

27/06/2013

27/06/2013

NOME

Alexsandra de Oliveira
Correia

Sebastiao Tosta

SOLICITAÇÃO
BOA TARDE, TENHO INSCRIÇÃO NA COHAB
DESDE 2001 ATÉ NESTA DATA NÃO FUI
SORTEADA,SEI QUE MUITOS QUE SÃO
SORTEADOS VENDEM O APTO PARA
VOLTAR A MORAR NA AREA DE RISCO, E
COM ISSO MUITOS QUE PRECISAM MESMO
NÃO SÃO SORTEADOS. SE FOR POSSIVEL
TIRE MINHA DUVIDA, SER SOLTEIRA COM
FILHO NÃO TEM DIREITO AO APTO DA
COHAB NO PLANO MINHA CASA MINHA
VIDA? DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO E
SE POSSIVEL ME RESPONDE. ATT.:
ALEXSANDRA DE OLIVEIRA CORREIA
Boa tarde, gostaria de me informar sobre a real
situação do Contrato em nome de Sebastião
Tosta. Contrato- 1120391-5 Nosso nº0100144213-0 Dn-14/06/1952

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como se trata de sorteio, não importa ser solteira
ou casada. mantenha seu cadastro atualizado

27/06/2013

Outros

A Cohab Campinas não possui adquirentes na
cidade de Itapeva. Informe-se na Cohab
Bamdeirantes.

27/06/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Cleunice, 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. Objetivando atender o
pleito, solicitamos o comparecimento nesta
GOSTARIA DE SABER O VALOR P/ QUITAÇÃO
Cohab-CP, no período de 04/07 a 11/07 do
DO IMÓVEL SITUADO A RUA EUGÊNIO DE
corrente, no horário das 08h às 16h. Caso não
MORAES N. 598 BAIRRO DIC V, SE HAVERÁ
seja possível comparecer nas datas informadas,
CLEUNICE JOSE PEREIRA
27/06/2013
DESCONTO P/ ESSA QUITAÇÃO E SE É
Termo de Quitação deverá reagendar o dia através dos telefones:(19)
DE BRITO
POSSÍVEL ENVIAR O BOLETO VIA EMAIL P/
3119-9589 ou 3119-9601, falar com Ana Cristina
PAGAMENTO DAS PARCELAS. SEM MAIS
ou Flávia. Assim, o interessado / representante
AGRADEÇO
legal deverá comparecer à sede da Cohab-CP e
protocolar a solicitação de obtenção do valor do
saldo devedor, não ensejando o pagamento de
taxa de expediente. Porém, após ciência do valor
do saldo devedor, caso haja interesse na sua
liquidação, deverá ser efetuado o pagamento de
taxa de expediente no valor de R$ 11,00.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900.

01/07/2013

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

28/06/2013

preciso saber como funciona esse programa .
preciso de informaçãoes queria saber se consigo
27/06/2013 regisleide dos santos santana
fazer o cadrastro pela internet porém trabalho de
segunda á sexta das 8:00ás 18:00

DATA

27/06/2013

27/06/2013

27/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

gostaria de saber quais papeis eu tenho que levar
para fazer inscrição para as casinhas

Marcos Roberto Pedroso

Bom dia ! Gostaria de saber, comprei uma casa
no Antônio Zanaga esta quitada, e não tem
minuta, posso passa direto pra meu nome pois
esta o carne em outro nome posso passar direto
pro meu nome ? Marcos Pedroso

eduardo cardoso de souza

GOSTARIA DE SABER SE POSSO ATUALIZAR
MEU CADASTRO POR EMAIL ?OU SO
PESSOALMENTE POIS MUDEI DE SERVIÇO E
MORRO EM AREA DE RISCO OBRIGADO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

28/06/2013

Outros

Para esclarecer, solicitamos que nos informe o Nº
do contrato, nome do adquirente e endereço do
imóvel.

01/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas pessoalmente. 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 na 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.

28/06/2013

DATA

27/06/2013

28/06/2013

28/06/2013

NOME

MILTON DE ASSIS
ANDRADE

SOLICITAÇÃO

FIZ INSCRIÇAO NO DIA 09/08/2001 QUERO
SABER COMO ESTA , SE PRECISO FAZER
UMA INSCRIÇAO NOVAMENTE SEM MAIS
MARIA

Bom dia, possuo renda familiar de R$2.400,00, e
para eu, que pago aluguel de R$650,00, fica difícil
conseguir financiamento pela caixa, pois, a
entrada fica muito pesada, para um financiamento
de, como as casas precisam de habite-se, no
mínimo de R$180.000,00, acaba ficando
impossível ter esse dinheiro. Resumindo, em
Fabiano Soares de Oliveira
alguns sites de imóveis de Campinas, aparecem
casas com documentação da COHAB e com
preços acessíveis, porém, as mesmas não são
aceitas para financiamento da Caixa, correto? Já
que falamos de habitação, qual o motivo pelo
qual, as casas da Cohab não aceitam
financiamento? E se tiver, como fazê-lo?
Após ter recebido as chaves quanto tempo tenho
para ocupar o imovel

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Sempre é necessário vir atualizar seu cadastro,
caso alterou alguma informação.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
Programa Minha - ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Casa Minha Vida
mil e seiscentos reais). Compareça na 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.

DATA
RESPOSTA

28/06/2013

Outros

Para que vc possa financiar um imovel com a
Caixa ou qualquer outro banco é necessario que
o imovel seja registrado e possua escritura,
porém nem todos os imóveis da Cohab são
registrados.

28/06/2013

Outros

As Assistentes Sociais irão agendar reuniões
para marcar a data da mudança.

28/06/2013

DATA

28/06/2013

28/06/2013

28/06/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

oi gostaria de saber como faço para me inscrever
no programa minha casa minha vida...

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.

isadora malafaia nunes

preciso de uma residencia estou morando de
aluguel , pago 600,00 por mes e passo
dificuldades com meus 2 filhos que dependem
unica e exclusivamente do meu sustento, agua ,
luz , comida, mal temos roupas pra vestir , nao
ganho pensão dos filhos pois os pais estao
desempregados e nao me pagam pensão.Estou
em desespero total me ajudem

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

28/06/2013

FIZ O CADASTRO NO MES DE ABRIL DE 2009
E AINDA NÃO RECEBI NENHUMA
INFORMAÇÃO. GOSTARIA DE SABER O QUE
DEVO FAZER

Venha atualizar seu cadastroOs 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 na 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. .

28/06/2013

ALEX SANDRO DE
OLIVEIRA

Programa Minha
Casa Minha Vida

28/06/2013

DATA

28/06/2013

28/06/2013

29/06/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Queria saber como eu faço para fazer incrição,e
como funciona o sorteio.meu email é
mribeiro7871@yahoo.com.br

Olá Boa Tarde, gostaria de me inscrever no
programa de habitação Minha casa Minha Vida.
pois com a renda minha e de meu Companheiro
(esposo) não conseguimos um financiamento
"normal" pela caixa. Há três anos meu pai fez a
inscrição no nome dele pra gente pois eramos
menor de idade e esse ano ele foi chamado,
porem em dezembro passado por morarem em
Leila Cristina Souza Grama
área de risco já tinha sido abençoado com um
apartamento. então ele não pode ficar com esse
também. Gostaria de saber o que devo fazer,
quais documentos devo levar, pois não podemos
perder dia de trabalho para conseguirmos apenas
informações! Ficaria Grata de saber todos os
detalhes e se possível quando está para sair uma
nova remessa de Apartamentos ou casas! Desde
já agradeço e peço retorno! Att, Leila Grama.
Anônimo

gostaria de saber qual é os passos para uma
casa sair do meu nome.

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 na 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.

28/06/2013

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

28/06/2013

Envie os dados completos do imóvel,: adquirente,
endereço, número do contrato e sua solicitação
com amis clareza.

01/07/2013

Outros

DATA

NOME

29/06/2013

Willian Cesar Passarini

29/06/2013

Anônimo

29/06/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como me cadastro para minha
casa minha vida , para poder adquirir minha casa.
Grato Willian

SOBRE OS TERRENOS EM MORUNGABA
QUE ESTÃO A VENDA ESTOU ENTERESSADO
EM COMPRAR.
ESTOU QUERENDO INFORMAÇÕES SOBRES
OS TERRENOS QUE ESTÃO A VENDA EM
MORUNGABA.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

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
Programa Minha
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Casa Minha Vida 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.
Outros

Outros

Esta licitação sobre a venda destes imóveis ainda
não foi aprovada. Continue consultando o site da
Cohab.
Esta licitação sobre a venda destes imóveis ainda
não fora aprovada. Continue consultando o site
da Cohab.

DATA
RESPOSTA

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

