cohab

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

MÊS: Julho/2013 TOTAL: 334
DATA

01/07/2013

01/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

cynthia Ferreira da Silva

Gostaria de saber como faço para me inscrever
na cohab eu ja fiz uma inscrição a alguns anos
atras e a alguns meses recebi uma carta
informando que haveria um sortei porem não fui
sorteada e gostaria de saber como faço para me
inscrever novamente tenho 31 anos solteira e
dois filhos. grata

Raquel Anastácio de Lima

BOM DIA, GOSTARIA POR GENTILEZA QUE
FOSSE ALTERADO MEUS DADOS POIS
ESTOU RESIDINDO AGORA NESTE
ENDEREÇO.E PEÇO QUE ME SOLICITEM A
MINHA NUMERAÇÃO PARA SABER EM QUE
POSIÇÃO ESTOU POIS ESTAVA NO NÚMERO
7.700. PRECISO TANTO DESTA MORADIA
POIS ESTOU VIVENDO DE FAVOR EM UMA
CASA DE AMIGA POIS ME SEPAREI DO MEU
MARIDO E NÃO PUDE FICAR NA CASA POIS
ERA DA MINHA SOGRA!!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A atualização do cadastro só pode ser feita
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
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

01/07/2013

DATA

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

José Lima de Jesus

Gostaria de obter informações sobre como está a
situação da casa onde moro nesse endereço.
Ouvi comentários de que as casas do lugar onde
moro seriam removidas, contudo, não tive mais
informações. Gostaria de ter confirmação, pois
pretende aumentar a casa. Já fizeram a
topografia contudo, não tenho mais informações
da situação atual. Obrigado. José Lima.

Regularização
Fundiária

O serviço de topografia do Jardim Santo Antonio
está sendo executado e acompanhado por esta
COHAB. Como envolve algumas etapas, não nos
é possível ainda informar a previsão para
conclusão. É importante que o Sr. continue
acompanhando a situação antes de aumentar a
casa.

05/07/2013

Anônimo

Boa tarde, Fiz o cadastro no Programa Minha
Casa, Minha Vida e gostaria de saber se existe
uma maneira de eu ter a confirmação deste
cadastro, se realmente consta ativo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Precisamos que nos envie seu nome, CPF e
endereço completo para podermos verificar seu
cadastro.

01/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Jamile Pedro

Boa tarde, Gostaria de saber como faço para me
inscrever no programa Minha casa minha vida?
Qual endereço em Campinas que posso estar
levando os documentos solicitados? De antemão
agradeço, Jamile Pedro

DATA

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

01/07/2013

Thamires Cristina

Ola boa tarde , eu gostaria de saber se tem como
fazer o cadastro para o programa minha Casa
Minha Vida pelo site ? Agradeço desde já !

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.

Doralice Tomaz

Preciso da 2ªvia do boleto vencimento 07/2013 e
de duas prestações antiga que consta em atraso
para pagar. Gostaria de mudar o endereço para
entrega do boleto para: Rua: Da Paz Nº:137
Bairro: Vila Monteiro CEP: 13418-480. Para casa
da minha filha, porque ela que paga a prestação
pra mim.

Outros

Informamos que esse imóvel em Piracicaba é da
COHAB/Bandeirantes, o telefone é (19)
3731.76.00.

02/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/07/2013

vanessa de cassia marçal

como fazer incrição na cohab de campinas.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

02/07/2013

01/07/2013

vania regina marçal

Fazer incrição na cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00
e15:00 horas para fazer ou atualizar seu
cadastro. A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

01/07/2013

Anônimo

quando sera o próximo sorteio do minha casa
minha vida em campinas, onde ver lista dos
participantes do sorteio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

A data para o próximo sorteio ainda não está
definida e a lista dos participantes será divulgada
oportunamente.

02/07/2013

Não estamos em greve. Quanto à liberação da
Minuta de Escritura, precisamos fazer uma
análise do contrato. Assim que obtiver uma
resposta entrarei em contato.

02/07/2013

A sra. efetuou cadastro na COHAB CAMPINAS
em 27/08/2009. Não precisa recadastrar e sim
atualizar se houve alguma mudança nos dados.
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.

02/07/2013

Percisaria saber se voces estão em greve, pois
me deram estsa noticia que não estaria
entregando a minuta da escritura sou de espirito
01/07/2013 Claudia C.D.Lazarino Melo
Minuta de Escritura
santo santo do pinhal e queria uma resposta para
poder ir at´´e ai por favor o mais rapido possivel
att Claudia

02/07/2013

Viviane Leiko yoshimatsu

Eu ja me cadastrei na coab , gostaria de saber se
precisa azer nvo recadastramento, muito
obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

No momento a Cohab não dispõe de nenhum
imóvel para ser recomercializado. Esclareço que
para esse procedimento é necessário que tenha
realizado um cadastro de interesse em moradia
na Cohab. Caso ainda não possua esse cadastro,
encontra-se disponivel em nosso site
(ATENDIMENTO / PERGUNTAS FREQUENTES)
relação de documentos para cadastro.

02/07/2013

Michele Silva de Almeida

Boa Tarde Meu marido Cléber Jonathan Felix da
Silva tem uma inscrição na cohab e gostaria de
saber se para realizar a atualização do cadastro
ha necessidade de comparecer a unidade ou
posso realizar por e-mail ou telefone? O
Endereço que nos residimos e da minha mãe
pois moramos com ela aguardo retorno att
Michele

Outros

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.

03/07/2013

02/07/2013

CLAUDIA REGINA
JOAQUIM

Boa Tarde, Senhores! Gostaria de por gentileza
saber da informação sobre o CIM, tenho o
cadastro faz um tempo, mas até hoje não me
chamaram e não fui sorteada. Os dados não
alteram em nada. Por gentileza preciso muito
desta informação, pois pago aluguel em
Campinas e nasci aqui. Mais cada dia que passa
esta ficando mais dificil de permanecer pagando
aluguel. Conto com a atenção de todos.
Obrigada,

Programa Minha
Casa Minha Vida

A senhora deverá aguardar o próxomo sorteio.
Mantenha sempre os seus dados atualizados.

03/07/2013

02/07/2013

Anônimo

lista de sorteados

Outros

Envie seus dados compeltos como nome, CPF e
endereço para podermos consultar.

03/07/2013

02/07/2013

Anônimo

lista de sorteados e lista de reserva

Outros

Envie seus dados completos para podermos
consultar. Nome, CPF e endereço.

03/07/2013

DATA

02/07/2013

02/07/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

ola preciso saber se tem como eu assumir uma
casa da cohab e assumir as dividas..

DATA

03/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Rozane Mayara da Silva
Pedroso

Olá Bom Dia, Eu fui sorteada pelo programa,Só
que meu nome sujo e eu queria saber se tem
algum problema? E também como eu faço para
adicionar mais 2 telefones para contato? E ate
quando eles podem estar me chamando? Desde
Já agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde a convocação da Cohab e altere seus
dados cadastrais.

03/07/2013

Outros

Confirmamos que o senhor possui Cadastro
Social na área de Regularização Fundiária
"Getúlio Vargas" em conjunto com outra pessoa,
como é de seu conhecimento. A referida área
continua em processo de regularização e,
portanto, o Termo de Concessão de Direito Real
de Uso somente será fornecido aos cadastrados
quando o processo for concluído e se a área for
realmente regularizada. Caso precise de maiores
informações, por favor, compareça à
Coordenadoria de Ação Social da COHAB Campinas, à Av. Prefeito Faria Lima, nº 10,
Parque Itália - Campinas, de segunda à sextafeira, das 08 as 15 horas.

11/07/2013

Minuta de Escritura

O Conjunto Habitacional Santo Dias - DIC VI,
está em fase de regularização, com o processo
ainda não concluído. Assim que registrado o
loteamento , estaremos comunicando aos
adquirentes.

03/07/2013

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.

03/07/2013

Bom dia! Possuo termo de permissão de uso do
terreno no endereço acima citado desde de
08/11/1988,onde foi construída minha residencia.
Preciso saber como proceder para regularizar a
03/07/2013 Benedito Roberto de Oliveira situação do imóvel. Posso requerer a minuta de
escritura? Posso transferir a permissão de uso?
Por gentileza tenho urgência destas informações;
pois estou com idade avançada e não possuo
ascendentes e nem descendentes. Obrigado

03/07/2013

03/07/2013

João Arnaldo de Paula

Quitei meu imovél em 02/06/2008 Quero saber
quando terei a minuta de escritura do imovél.
Obrigado!

Aline de Oliveira

Boa tarde eu tenho uma duvida em outubro de
2009 foi feito um cadastro em nome da pessoa
que eu convivia Paulo Henrique Marques de
Almeida,mas nos separamos não sei se ele
incluiu meu nome no cadastro gostaria de saber
se é possivel eu fazer um cadastro em meu nome
já que não moramos mais juntos e mudei de
endereço como devo proceder aguardo uma
resposta grata

DATA

03/07/2013

03/07/2013

03/07/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber como faço para me cadastrar
em algum programa habitacional de vocês.

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.

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

Bruna Laís Nascimento de
Oliveira

Olá, Gostaria de saber aonde faço a inscrição
para cohab? e como faço? Obrigada.

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.

thiago lucas

ola ,gostaria de sabe como anda minha inscrição
da minha casa minha vida. Recebi uma carta de
convocação no dia 19/09/2012,referente ao
sorteio,gostaria de sabe se esta valendo a minha
inscrição ou devo fazer outra? Grato pela
atenção!! thiago lucas Fone 3032-5915

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas se mudou alguma informação no seu
cadastro o senhor deverá comparecer para
atualizar. Se não houve alteração, não é
necessário.

DATA

03/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

me escrevi no programa em 2009 na época não
tinha filhos mais agora tenho uma filha gostaria
de saber se tenho que atualizar o cadastro? e se
posso também me cadastrar no casa paulista?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Venha atualizar seu cadastro. 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.

04/07/2013

Sergio Henrique Zanucci

Sobre compra de casa em Araraquara.Bairro
Selmi Dey. Casa vazias que pessoas não pagam
ou abandonaram. Como consigo comprar ou
financiar.

Outros

A Cohab Campinas não possui imóveis na cidade
de Araraquara.

04/07/2013

Contrato: 1140074 Não há uma previsão de
quando o Conjunto Habitacional Chico Mendes Minuta de Escritura DIC V será regularizado, assim quando ocorrer o
registro do loteamento a Cohab/CP estará
comunicando aos adquirentes.

04/07/2013

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
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.

04/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

luciano

Preciso saber quando ira sair a minuta de
escriura do dic 5 .

fabiana tristao

Eu fiz cadastro CIM ¨cadastro de Interessado em
Moradia¨isso em 09/agosto/2001 até o momento
não soube de mais nada nem sabia de eu tinha
que comparecer até a cohab pra fazer cadastro.
gostaria de saber que eu preciso fazer se tenho
que comparecer com qual documento se vai ser
possivél fazer cadastro. Gostaria de saber como
podem me ajudar. fico grata pelo atendimento e
aguardo uma resposta de voceis.

Outros

DATA

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

LIZETE APARECIDA DE
SOUZA

GOSTARIA DE SOLICITAR INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO
GOVERNO FEDERAL, É POSSIVEL FAZÊ-LO
ONLINE? QUE OUTROS DADOS PRECISO
FORNECER? AGUARDO RETORNO
OBRIAGADA! LIZETE

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro é feito 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.

04/07/2013

edvar lourenco de oliveira

ola a todos em 2000 eu deixei um apartamento
em meu nome em campinas no bairro itajai
gostaria de saber se existe algum imovel em meu
nome por favor atensiosamente edvar lourenco
de oliveira

Outros

Hoje o referido imóvel encontra-se em nome de
outro mutuário.

04/07/2013

Anônimo

Preciso de uma informação faltam 17 parcelas
pra terminar de pagar a minha casa que é da
Cohab, eu posso adiantar os pagamentos e ter
um bom desconto?

Outros

Favor nos enviar o nome do adquirente, endereço
do imóvel e número do contrato para podermos
responder melhor , de acordo com o contrato do
seu imóvel.

04/07/2013

Anônimo

Boa tarde, A respeito de um terreno a venda no
Jd. Morro Azul, na cidade de Limeira. Gostaria de
saber como é feita a venda, e o que é necessario
para tal. Obrigado.

Outros

Ainda não temos a liberação da licitação por
parte da Diretoria da Cohab Campinas.
Acompanhe pelo site da Cohab Campinas
www.cohabcp.com.br quando haverá a abertura
deste processo de licitação.

04/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

NOME

04/07/2013 PEDRO DE OLIVEIRA DIAS

04/07/2013

04/07/2013

SOLICITAÇÃO

COMO FINASIO CSA PELA COHAB

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

04/07/2013

04/07/2013

05/07/2013

sonia regina da silva

já tem vários anos que me cadastro no programa
minha casa minha vida devo me recadastrar
novamente, e devo ir diretamente na cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

Gostaria de saber se no momento da montagem
das pastas o nome do titular tem q estar
regularizado?

Programa Minha
Casa Minha Vida

A documentação precisa estar regularizada e
atualizada.

DATA

NOME

04/07/2013 Ritiane Aparecida Barbosa

04/07/2013

04/07/2013

Thiago Antunes de Souza

Talita Antunes De Souza

SOLICITAÇÃO

Interesse em moradia para sair do aluguel em ter
a oportunidade para conseguir a minha casa
propria.

ter a oportunidade de conquistar a casa propria,e
sair do aluguel.

interesse de conquistar a casa propria para poder
sair do aluguel.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

05/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

05/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

05/07/2013

DATA

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

05/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

solicito o recibo de uma quitação realizada em
2005

adriana cristina de oliveira
acosta

gostaria de estar fazendo um cadastro para casa
propria ,sou casada tenho 2 filhos e pago aluguel

Anônimo

Ainda acerca de um terreno no jd. morro azul na
cidade de limeira. Houve a licitaçao no dia 24/05
e ja foi encerrada. Quando abre a licitaçao, em
quanto tempo termina, e se o terreno nao foi
vendido, voces tem previsao pra quando abre
novamente? Obg.

Mirna Sizulu Costa Braz

Bom dia, gostaria de saber algumas informações
sobre o programa Minha Casa, Minha vida. Quais
os documentos necessários para cadastro,se há
um período de inscrições, como faço para
escolher o imóvel. A renda bruta é qual valor ?
Atenciosamente, Mirna.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Favor nos enviar os dados completos do
adquirente e do imóvel, sem os quais não
conseguiremos localizar seu contrato.

05/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

05/07/2013

Outros

Ainda não temos data prevista, pois depende da
Diretoria da Cohab. Acompanhe pelo site o edital
de abertura, pois neste documento constará as
datas e procedimentos a serem adotados para
participar da licitação. Havendo mais dúvidas,
ligue para o setor de licitações no fone: 19 3119-9537.

05/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

05/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

tenho restriçao no meu nome. mais nao com
caixa economica nem banco do brasil nem
receita federal.e fui sorteada posso receber o
apartamento?grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quando for convocada para vir à Cohab,
converse com a Assistente Social.

05/07/2013

05/07/2013

Anônimo

Boa tarde...gostaria de esclarecer uma duvida
sobre a renda familiar;meu esposo durante os
três primeiros meses deste ano fez mts horas
extras no trabalho e ultrapassou a renda mínima
do programa;porém nos outros meses anteriores
e posteriores a esta data o salario se enquadra a
renda miníma do programa!minha dúvida é saber
se irá prejudicar nossa participação no programa
devido a esses tres meses de sálario maior que
R$1,600?ObRIGADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

A renda não pode ultrapassar R$ 1.600,00 reais.
Quando comparecer na Cohab, a Asssitente
Social lhe informará.

10/07/2013

05/07/2013

Anônimo

como faço para emitir a 2ª via de prestação ?

Termo de Quitação

Ligue para o Deparatmento de Cobrança f: 31199580

10/07/2013

05/07/2013

Anônimo

como faço para emitir a 2ª via de prestação pelo
site da Cohab ??

Termo de Quitação

Ligue para o Departamento de Cobrança f: 31199580.

10/07/2013

05/07/2013

Anônimo

ola

Outros

Envie sua solicitação.

10/07/2013

DATA

05/07/2013

DATA

06/07/2013

06/07/2013

NOME

carlos miranda da silva

alice alves de farias

SOLICITAÇÃO

carlos miranda da silva . ja escrevi para o
gabinete da presidente DILMA ROUSSEFF sobre
eu não conseguir uma casa da cohab. 43 anos
morando em SOUSAS pagando inpostos e quem
não é de campinas SP vem de outros ESTADOS
e não contribuio com o crescimento de campinas
consegue apartamento ,casa e ainda por cima
alugam para terceiros. isso me de3ixa indignado
quero saber por que não sou comtenplado com
uma casa em souas. vou pagar não quero de
graça tenho direito como cidadão de campinas já
faz muito tempo que não consigo e vejo pessoas
na cohab de SOUAS que não honrra o
compromiso com a cohab quero uma casa onde
moro a minha vida toda se tiver alguma casa ou
terreno que os invasores não estão honrrando o
contrato passe para min que necesito com
urgencia pois minha filha e neto precisa tanto
quanto eu e tenho orgulho de cer honesto ainda
mas que é lucro para essa instituição . me de o
meu direito de cidadão espero gmal..........

BOA TARDE , GSTARIA DE SABER JA ESTA
SENDO FEITO INSCRISÃO PARA MINHA CASA
MINHA VIDA E O QUE EU PRECISO PARA
FAZER A INCRISÃO DESDE JA AGRADEÇO
PELA INTENÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

esclarecer: Titular do CIM: Carlos Miranda da
Silva – CPF. 157.785.038-65 Cadastro de
Interesse em Moradia realizado em: 28/09/2009 e
atualizado em 20/12/2010. O grupo familiar em
questão participou do sorteio realizado em
22/09/2012 para seleção e hierarquização das
famílias a serem atendidas no Programa Minha
Casa Minha Vida, porém não foi sorteado. É
importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado e sim o tempo de
moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção. Dessa forma, o
reclamante deverá manter seu Cadastro de
Interesse em Moradia sempre atualizado para
participar de próximos sorteios, caso se enquadre

10/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

07/07/2013

Anônimo

Fui convocado mas sou solteiro, posso adquirir o
imóvel estando com a documentação inteira?

Outros

Não importa o estado cívil estando dentro dos
critérios do Programa Minha Casa Minha Vida.

10/07/2013

07/07/2013

Anônimo

Estou no cadastro reserva do MCMV. Há uns 10
anos atrás fiquei devendo no Banco Itaú e antigo
Banco Real. Na época devido ao longo período
desempregada ñ pude honrar minha divida e a
mesma prescreveu. Não tenho nome no SPC e
nem SERESA, mais devido essa divida antiga
meu financiamento não vai ser aprovado? Pois
dizem q mesmo a divida caducando e ñ estando
mais no SPC/SERASA,ela fica numa lista negra
interna que todos os bancos tem acesso. Tenhos
chances reais de ter meu financiamento
aprovado? Tenho 29 anos, solteira, renda
$831,00. Nome limpo no SPC SERASA, porem
divida q caducou no Itaú e Real. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde para ver se vai ser chamada no cadastro
reserva.

10/07/2013

07/07/2013

Anônimo

Fui sorteada e estou com nome sujo no Carrefour
e nas lojas renner. Como não devo p/ BB nem
CEF e nem RF serei aprovada?

Programa Minha
Casa Minha Vida

No dia converse com a Assistente Social.

10/07/2013

Anônimo

vai ter oitava chamada? onde é q vai ser os aps
sorteados? quanto tempos depois q monta a
pasta a caixa aprova? e quando posso mudar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde pois ainda não temos a data.

10/07/2013

silmara

gostaria de informações sobre comparecimento
no dia solicitado meu nome é Silmara Aparecida
Moraes cpf 298506998-09 fui sorteada para
averiguação de documentos na chamada do dia
17/07 não poderei comparecer poderei enviar um
representante com procuração?????

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça com a documentação solicitada para
montagem de pasta para envio à Caixa
Econômica Federal.

10/07/2013

07/07/2013

08/07/2013

DATA

08/07/2013

08/07/2013

08/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Meu nome é Silmara aparecida Moraes, fui
chamada p entrega de documentos no dia 17/07
ñao poderei comparecer, quero saber se posso
enviar um representante com uma procuração me
representando grata silmara

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça com a documentação solicitada para
montagem de pasta para envio à Caixa
Econômica Federal.

10/07/2013

marcella cassiano

Olá, meus pais possuem um financiamento de
casa com vocês - em São João da Boa Vista- e
está proximo de ser quitado. Restam 16 parcelas
no boleto - valor 284,44 cada, totalizando
4554,64. Fui á caixa econômica federal e ao
bradesco - banco que emite os boletos - mas
nenhum soube informar o que necessito fazer.
Gostaria de quitar essa casa para eles por agora
O imóvel em questão não pertence a esse agente
e preciso me informar se o necessário é apenas
financeiro, favor entrar em contato pelo Tel 19
Termo de Quitação
pagar os 16 boletos e como posso fazer para
37317600 ou pelo site www.cohabbd.com.br calcular esse valor. Estranhamos a primeira vez
Cohab Bandeirante.
que tentei contato com a Cohab para me informar
sopre a quitação, porque foi passado para minha
mae um saldo muito maior do que essa soma de
boletos e não entendemos porque. Vocês podem
me orientar, por favor? Gostaria de fazer isso o
mais breve possível para tranquilizá-los.
Obrigada, Marcella

10/07/2013

pedido casa 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
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.

10/07/2013

oi tudo bem. eu sou deficente auditivo precisa um
casa cohab tem vaga espera demora possivel os
precisa chama liga pode liga casa tem ? obrigado
muito boa sorte

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

09/07/2013

09/07/2013

09/07/2013

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.

10/07/2013

carlos miranda da silva

quero acessar meu cadastro na cohab. saber por
que pessoas de outros estados sao sorteados e
eu que ajudei no crescimento de campinas nao
tenho esse direito constitucional

Outros

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.

10/07/2013

FERNANDO TADEU
SQUILASSE JUNIOR

Prezados Bom dia, Estou realizando o processo
de escritura de minha casa, para tanto necessito
de uma procuração da Cohab para que o cartório
possa prosseguir com o processo. Por gentileza
podem me informar como proceder para que que
a Cohab me forneça tal documento? Fico no
aguardo. Att. Fernando Squilasse

Outros

Sua solicitação ha foi encaminhada.ao
Departamento responsável. M

10/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

carlos miranda da silva

gostaria de saber como acessar meu cadastro na
cohab.quero saber porque nao sou sorteado e
pessoas de outros estados ganham o direito de
ter casa, apartamento e nao se quer comtribuio
com o crescimento de campinas.aqui em sousas
a invasores inadiplemtes com a cohab, por que
nao passa para uma pessoa que sua vida toda foi
em campinas .tenho filha e neto precisando de
uma casa propria. esses invasores vem para
campinas ganham nossos direitos de moradia em
nosso estado e ainda nao pagam e alugam para
outros que trazem de sua terra de horigem. quero
acessar meu cadastro para saber oque esta
acontecendo com a cohab que preferem ter
prejuiso do que lucro .so quero uma casa esse e
meu direito constitucional em meu estado de
horigem. irei fazer essa mesma pergunta ao
gabinete da presidente DILMA ROUSSEFF. me
mande resposta obrigado pela atençao

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

...Preciso da segunda via da minuta de quitação
do imovel, quero saber como faço para
conseguir. Obrigada

Considerando que seu pedido de minuta de
escritura foi em 06/10/2009, não podemos
fornecer a segunda via. Assim solicitamos entrar
em contato telefônico com a SIC (Serviço de
Minuta de Escritura
Informação ao Cidadão) pelos nºs 3119-9574 e
3119-9575 para solicitar a liberação de minuta de
escritura. Após analisada a solicitação esta
Cohab/CP entrará em contato para informa-la.

10/07/2013

09/07/2013

SEBASTIAO VENTURA DA gostaria de me cadastrar no progeto minha casa
SILVA
minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/07/2013

09/07/2013

EU SOU SORTEADA DO COMDOMIO DO
SIRIUS GOSTARIA JA PARTICIPEI DE 5
REUNIOES E GANHO O SALARIO MINIMO
GOSTARIA DE SABER QUANTO VOU PAGAR
POR MES E OUTRA COISA A CASA Q EU
MORO E PROPIEDADE DE MINHA FAMILIA E
NAO E AREA DE RISCO ELES DA COHAB VAO
DERRUBAR TAMBEM MUITO OBRIGADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde nova reunião com as Assistentes
Sociais e converse sobre seu problema ou
compareça pessoalmente à sede da Cohab
Campinas

10/07/2013

09/07/2013

Maria Jose de Souza

ALICE DOS SANTOS
GONÇALVES

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/07/2013

Bom dia por favor eu quero me cadastrar no
programa de habitação o que devo fazer ? onde
posso me cadastrar !! Obrigada ..

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.

10/07/2013

Gostaria de ter posicionamento atual da dívida
existente sob este contrato (acordo firmado em
Mario Fernando Moreno da
12/09/2007) e também saber e ter maiores
10/07/2013
Silva
informações sobre a notificação judicial existente
(processo 83/2013). Preferencialmente, retornar
via e-mail. Obrigada e no aguardo, Mario Moreno

Outros

Compareça até a Cohab no Departamento de
obrança ou ligue para f: 3119-9577 / 3119-9580.

10/07/2013

DATA

09/07/2013

10/07/2013

NOME

renato jose barbosa
cassiano

TARCILEIDE MARQUES
MONTEIRO

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como me escrevo no programa
minha casa minha vida e quais os requisitos ?

DATA

10/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Rosimeire Silva

Boa Tarde Gostaria de Informação. Minha vo
idosa esta inscrita na lista de reservas, pergunto
eu ela como idosa NÂO deveria estar na lista de
Idoso.E outra coisa ela mora com o meu tio que
tambem é deficiente isso não deveria ter
preferencia. |Minha Vo se chama Maria Luiza de
Jesus

Outros

Venha verificar o cadsatro de sua avó.

10/07/2013

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. M

10/07/2013

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.

10/07/2013

Anônimo

ANITA APARECIDA
BORGES

Gostaria de saber qual o procedimento para o
Cadastro para ter direito a casas da Coab

Gostaria de saber se com o meu perfil posso me
cadastrar para adquirir um imóvel da cohab
Campinas. Nascimento 05/11/1979 Moro em
campinas a mais de 15 anos Moro em area de
risco Trabalho fixo a mais de 2 anos na mesma
empresa Salario R$ 2.947,50

DATA

10/07/2013

11/07/2013

11/07/2013

11/07/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

A INSCRIÇÃO PARA HABITAÇÃO EM PAULINIA
AGRADEÇO DESDE JÁ...

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/07/2013

11/07/2013

ADRIANA MONARI

GOSTARIA DE ME CADASTRAR PARA TER
MINHA PROPRIA CASA SOU DIVORCIADA
TENHO DOIS FILHO E PAGO ALUGUEL.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

Bom dia, Tenho um familiar que foi selecionado à
levar os documentos para cadastro de pasta do
programa Minha Casa Minha Vida. Porém essa
pessoa, diz já ter feito à pouco tempo um
financiamento de imóvel. Gostariámos de saber
se há algum problema quanto isso, essa pessoa
pode levar os documentos e fazer o cadastro
normalmente, ou há algum empecilho?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Um dos critérios do Programa Minha Casa Minha
Vida é não possuir imovel em qualquer cidade do
Brasil.

11/07/2013

Anônimo

Bom dia fui convocada para montar a pasta , e
gostaria de saber se o nome tem qur estar limpo
para passar pelo processo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

È necessário não ter restrições, principalmente
nos bancos estatais, Caixa Econômica Federal e
Banco do Barsil.

11/07/2013

DATA

11/07/2013

11/07/2013

NOME

marcos sergio pinheiro

Kelly Bonfim

SOLICITAÇÃO

solicito a minuta de escritura da minha casa...

Gostaria de saber sobre o programa minha casa
minha vida, pois queria fazer inscrição para a
cidade de Campinas. Onde posso fazer a
inscrição? Quando vai sair o sorteio?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que o
Minuta de Escritura
contrato foi depurado, e será enviado ao
endereço do imóvel o ofício de esclarecimentos.

DATA
RESPOSTA

18/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/07/2013

11/07/2013

11/07/2013

11/07/2013

Thiago Ferreira Costa

Boa tarde, Gostaria de saber como funciona o
cadastro para aquisição de um terreno ou imóvel
através da Cohab? Att, Thiago

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.

11/07/2013

Anônimo

debito de iptu

Regularização
Fundiária

Procure a Prefeitura Municipal de Campinas.

DATA

11/07/2013

11/07/2013

11/07/2013

NOME

Maria de Lourdes Teixeira
de Lima

SOLICITAÇÃO

Boa tarde. Gostaria de informações sobre a
Inscrição para casas da Cohab, se abrirá novas
inscrições ? Obrigada. Kelly

Anônimo

Boa Tarde gostaria de saber se esta avendo
incriçao e quais os horarios e qual renda para se
inscrever

Anônimo

onde posso encontrar a planta baixa da
residência?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/07/2013

Outros

Favor nos enviar nome do adquirente e endereço
do imóvel para podermos encaminhar ao
Departamento responsável.

11/07/2013

DATA

11/07/2013

NOME

dheniffer suellem oliveira
amaro

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/07/2013

Outros

Favor entrar em contato com o Fundap no
endereço: Rua São Carlos, 677 - Vila Industrial
(ao lado da Cohab Campinas) ou entrar em
contato pelo fone: 3119-9615.

12/07/2013

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.

12/07/2013

Bom Dia! Já temos a escritura de inventário e
agora precisamos da escritura da Cohab.
Conforme contato telefônico, solicitar a liberação
Gostaria de saber como devemos proceder. Fico Minuta de Escritura
de minuta de escritura - contrato 130129.
no aguardo de um breve retorno e agradeço a
atenção de sempre. José Luiz

12/07/2013

preciso dos ducumentos de quitação para fins de
Termo de Quitação
regularização do imovel

12/07/2013

SOLICITAÇÃO

Venho por essa solicitaçao pedir a voces q me
ajudem a conseguir o meu imovel proprio desde
ja agradeço

oi eu gostaria de fazer uma obra em minha casa
gostaria de fazer um obra na
11/07/2013
como voces poderia ajudar com os materias eo
minha casa como
pedreiro ? obrigada

11/07/2013

fabio azevedo

12/07/2013

José Luiz Andreghete

12/07/2013

evaldir soares

gostaria de me cadastrar na cohab moro em
campinas a 3 anos mas nao tenho como
comprovar, ou seja não tenho cadastro em posto
de saude e nao tenho filhos, gostaria de saber
como eu posso estar comprovando de outra
forma sera que o contrato de locação da casa
onde eu moro serve ? se não me indique outra
forma por favor ... obrigado

Este imóvel não pertence a Cohab Campinas e
sim a Cohab Bandeirantes.

DATA

12/07/2013

12/07/2013

12/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Boa tarde, Gostaria de saber se as parcelas de
ímovel estão em dia, pois foi me oferecido o
mesmo para compra. O imóvel localiza-se no
Jardim Nova Era, na cidade de Salto/sp. Como
faço para levantar estes dados? grato.

Outros

Só podemos informar ao adquirente do imóvel.
Compareça com o proprietário.

12/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Anônimo

Christine Monteiro

como faço pra me escrever ?

Gostaria de saber como me inscrever no
Programa de Habitação para pessoas de baixa
renda, para adquirir casa da Cohab.

DATA

12/07/2013

12/07/2013

12/07/2013

NOME

jode roberto de oliveira

SOLICITAÇÃO

renovação de cadastro para possíveis novos
sorteios

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

rute da silva joaquim

solicitação do cadastro minha casa minha vida
para possíveis sorteios obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

Wellington Cristiano Loes

Ola.. Fui contemplado no sorteio do grupo 2 p/ o
residencial sirius, já montei a pasta de
documentos p/ financiamento da caixa....
Gostaria de saber quanto tempo ainda demora p/
ter algum retorno da situação se fui aprovado no
financiamento ou não?? Andei ligando algumas
vezes na cohab e as informações que me
passaram ficaram meio desencontradas... Por
favor poderia me informar qual a situação atual??
Obrigado pela atenção Wellington Cristiano

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal ou da Cohab. Havendo dúvidas liguer
para : 3119-9570.

DATA

13/07/2013

13/07/2013

13/07/2013

13/07/2013

NOME

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Possuindo renda acima de R$ 1.600,00 (hum mil
e seiscentos reais) deverá procurar a Caixa
Econômica Federal ou algum outro
Empreendimento do Programa Minha Casa
Minha Vida.

15/07/2013

Sou o inventariante nomeado do imóvel dos
meus pais que faleceram já estou como
Atendendo o solicitado, informamos que o
inventário pronto e preciso registrar mas preciso
Minuta de Escritura
contrato foi depurado, e será enviado ao
da QUITAÇÃO deste contrato. Quais as medidas
endereço do imóvel o ofício de esclarecimentos.
que devo tomar? Muito obrigada fico no aguardo.
Vagner

18/07/2013

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber como faço a inscrição do
programa minha casa minha vida.

Anônimo

quero saber como faço a inscrição minha casa
minha vida

Anônimo

gostaria de saber se quem ganha mais de 03
salarios minimos tem direito ao programa minha
casa minha vida

VAGNER ROGERIO
ALCANTARA

DATA

14/07/2013

14/07/2013

14/07/2013

NOME

Simone Maria da Silva
Ferreira

Claudemir Alves Ferreira

Cecília Cury da Cruz

SOLICITAÇÃO

solicitação de cadastro para aquisição de casa

SE cadastrar para aquisição de casa

Olá, gostaria de saber como faço o cadastro para
participar dos sorteios de residência da Cohab.
Grata, Cecília Cury

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.

15/07/2013

CADMUT

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.

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa Noite Quero saber como e calculado a renda
14/07/2013 Diane Cristina Fiuza França e pela base do salario ou liquido que atinge renda
ate 1600.00

15/07/2013

15/07/2013

Anônimo

elias henrique oliveira dos
santos

Bom dia, moro com meu namorado, iremos noivar
e estamos com dificuldades em questão do
aluguel, queremos nos inscrever, nosso salário é
em faixa dos 1.600,00 (juntos) podemos nos
inscrever?

Ola bom dia gostaria de me inscrever no projeto
minha casa minha vida e saber qual documentos
precisam para fazer a adesao. desde ja agradeço
a atençao bom dia.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

A renda é calculada pelo salário bruto.

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

DATA

15/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

NOME

julio cesar da silva rocha
batista

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Ola bom dia gostaria de participar do projeto e
quero saber qual as documentaçoes preciso para
dar entrada na papelada

Moro em campinas há 19 anos, e meu namorado
também, ele está quase com dois anos no
mesmo emprego e eu não, tenho 01 mês no
trabalho, eu posso fazer a inscrição? Solicitação
anterior 2013 - 001589

Tenho dois anos de registro em carteira e moro
em Campinas há 23 anos, porém meu nome está
negativado, eu posso fazer a inscrição?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A inscrição pode ser feita. 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. s

15/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

15/07/2013

Anônimo

Trabalho desde os 16 anos, e tenho registro até
hoje em carteira, só que não são em um unico
emprego, ou seja, tenho 3 anos de registro, só
que não da mesma empresa, e na atual empresa
tenho 01 mÊs, eu posso realizar o cadastro?

15/07/2013

Anônimo

Bom dia, quando é o ultimo prazo para a entrega
do Vila Abaeté?

15/07/2013

15/07/2013

maria loudes silva de
moraes

paulo celso da silva

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se não estiver com os ultimos dois anos de
registro em carteira, traga uma Declaração de
Atendimento do posto de saúde onde você é
atendido(a). 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.

15/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos data prevista para esta entrega.

15/07/2013

Informamos que a minuta de escritura foi
encaminhada através de carta em 11/12/2012.
bom dia por favor gostaria de saber sobre
Conforme solicitada pelo Sr. André Farias de
contrato acima citado se já esta pronta a escritura
Moraes, protocolo 4185/2012. Sendo assim com
Minuta de Escritura
do mesmo e quais taxa ainda tenho para pagar.
a minuta de escritura, deverá procurar os
sem mas no momento fico o guardo da resposta.
cartórios relacionados no ofício desta Cohab/CP
enviado com a minuta de escritura, para
providenciar a escritura.
Bom dia ... Quero saber se um imovel da Cohab
quitado pode ser financiado pela Caixa
Economica Federal. Se não como é feito o
financiamento. grato

Outros

Para que o imóvel possa ser financiado pela
Caixa Economica Federal deverá possui
escritura. Caso não possua não existe a
possibilidade de financiamento, pois uma das
exigencias da Caixa é este documento.

15/07/2013

17/07/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

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.

15/07/2013

Carlos Martins de Oliveira

Boa tarde. Gostaria de saber quando vão sortear
mais casas do programa Minha Casa, Miha Vida,
pois tenho inscrição muita antiga e venho
atualizando meu cadastro todos os anos e ainda
não fui sorteado. Pago aluguel ha varios anos pra
mim e pra minha filha casada com filhos; e vejo
pessoas adquirindo casas somente para alugar
ou vender e até montando comércio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos dfata prevsita para o próximo
sorteio. Mantenha seu cadastro atualizado.

15/07/2013

valdecir ramos

saiu um apartamento da COHAB CAMPINAS no
meu nome VALDECIR FERREIRA RAMOS eu
repassei o apartamento para minha ex-mulher
ROSANA CELESTINO PEREIRA pois tenho uma
filha com ela ANA BEATRIZ C PEREIRA RAMOS
, vcs podem me dar informaçoes porque ela
perdeu este apartamento,pois no dia 05.07.13
levei todos os documentos necessarios e assinei
um papel repassando o apartamento para ela ,
ela voltou no dia 12.07.13 e me ligou dizendo que
perdeu o apartamento por minha causa preciso
saber o porque? tel 19 8285-5836 VALDECIR
RAMOS

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente para verificar o que
houve ou ligue para : 3119-9570.

15/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de uma orientação, em 13 de
Agosto de 2001, eu fiz uma escrição cadsatro de
interessados de moradia(CIM),gostaria de saber
15/07/2013 marcia aparecida de barros como posso saber o andamneto pois já fiz outro
recadastramento e até hoje não recebi nenhum
comunucado, peço e fico aguardando uma
resposta. Obrigada!!!

15/07/2013

15/07/2013

DATA

NOME

15/07/2013 LEVI BARBOSA MESSIAS

SOLICITAÇÃO

Olá gostaria de saber como posso atualizar meu
telefone e se meu cadastra foi ou esta par ser
chamada. Obrigado. Levi

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

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.

15/07/2013

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.

15/07/2013

15/07/2013

fernanda aparecida dos
santos stuchi

Boa tarde , eu gostaria de sabe como eu faço e o
que eu preciso pra faze o cadastro pra consegui
uma casa de 02 ou 03 quartos, sou viuva a 10
anos tenho tres filhos dois menores e um ja de
maior, recebo a pensão da morte do meu
falecido, a minha renda é o salario do meu filho e
meu beneficio, como eu faço e preciso pra entra
na fila, eu moro em Campinas desde quando eu
nasci a 39 anos, obrigada fico no aguardo.

15/07/2013

Anônimo

gostaria de saber se haverá sorteio para os
moradores de campinas em 2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevsiat para o sorteio.

15/07/2013

Anônimo

gostaria de saber se é verdade se haverá sorteio
em julho de 2013 para os apartamentos de
campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o sorteio.

15/07/2013

Carolina Alves Moreira

Boa tarde, depois de tantos anos esperando fui
sorteada para um apartamento do minha casa
minha viva. Mas não consegui nem manda a
documentação para análise pois minha renda
familiar é de 1.700,00. Fiquei muito triste porque
depois de tantos anos esperando uma
oportunidade de ter uma casa própria não foi
possível, estou muito abalada emocionalmente
por não ter tido essa chance. Gostaria de saber
se terá sorteio para a faixa 2 que é de até
3.100,00, porque felizmente ainda estou com
esperança de conseguir meu lar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Deverá procura a Caixa Econômica Federal, pois
sua renda ultrapassou o máximo exigido.

16/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

DATA

15/07/2013

15/07/2013

NOME

Vanessa Veneri Teberga

JEZEBEL DA LUZ
CARDOSO

SOLICITAÇÃO

A prefeitura me informou q p quem ganha menos
de um salário mínimo é na sede da cohab q faz
inscrição p programa minha casa minha vida é
verdade? Sou mulher chefe de família e em
situação de risco (vítima de violência domèstica);
aguardo resposta;

Prezados, Boa tarde ! Tenho cadastro há mais 10
anos na Cohab Campinas, sou mâe responsavel
pelo lar, tenho dois filhos, respectivamente com 9
e 4 anos de idade e, até o presente momento,
não fui sorteada no programa nem no cadastro
de reserva. Gostaria de saber o porque ? Quero
também saber se teria como eu conseguir uma
copia do meu cadastro? Caso eu não resolva
essa situação vou procurar meus direitos na
justiça, pois conheço pessoas solteiras que ja
foram sorteadas e, não é justo, pois pago aluguel,
tenho renda inferior a um salario minimo e meio e
preciso urgentemente da moradia. Nome: Jezebel
da Luz Cardoso Cpf: 310.804.318-88 Aguardo
resposta com urgencia para saber se terei que
recorrer a outros meios. Atenciosamente, Jezebel
Cardoso

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/07/2013

Outros

A Sra. participou do sorteio realizado em
22/09/2012 para seleção e hierarquização das
famílias a serem atendidas no Programa Minha
Casa Minha Vida, porém não foi sorteado. É
importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado e sim o tempo de
moradia, portanto, a data de cadastramento não
interfere no processo de seleção. Dessa forma,
odeverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa.

17/07/2013

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/07/2013

Robson Vitor da Silva

Possuo uma renda mensal de R$1800,00, tenho
uma União Estável a sete anos e uma filha e não
possuo imóvel próprio, tenho direito a participar
do programa minha casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O sr. deverá procurar a Caixa Econômica
Federal, pois aqui na Cohab Campinas as
isncrições são para as pessoas que possuem
renda de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais).

16/07/2013

Anônimo

o bairro jd Uruguai já tem uma posição para a
regularizaçao

Outros

Favor entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Habitação, através do fone: 31199626.

16/07/2013

Aline da silva oliveira

ola gostaria de saber a repeito das casas que
estao com ordem de despejo no bairro paque
nossa senhora das dores em limeira sao paulo

Regularização
Fundiária

Este bairro não é de responsabilidade da Cohab
Campinas, entre em contato com a Cohab
Bandeirantes.

16/07/2013

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.

16/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber o convenio firmado
entre a Prefeitura e a Cohab para a aquisição da
casa própria( AREA DO ICARAI) também pode
se cadastrar quem trabalha no Candido Ferreira
prestando serviços para a Prefeitura de
Campinas? Meu email para resposta
:mulher0137@hotmail.com Agradeço e aguardo
resposta. Patricia

15/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

Gostaria que vcs me encaminhassem por email a
Nancy Cristina Possognolo
lista de documentos necessarios para realização
da Silva
do cadastro para casa proporia.Obrigado

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ligue para a Central de Atendimento da Cohab
para agendar a retirada do contrato, nos fones:
3119-9574 / 3119-9575 / 3119-9576.

16/07/2013

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.

16/07/2013

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.

16/07/2013

RECEBI UMA LIGAÇÃO INFORMANDO QUE EU
TERIA QUE COMPARECER NA COHAB DE
CAMPINAS PARA PEGAR A CÓPIA DO
CONTRATO DE UMA CASA QUE EU POSSUO
ADRIANA IVANEIDE DOS
EM CAMPINAS, PORÉM NÃO PUDE
16/07/2013
Cópia de contrato
SANTOS
COMPARECER NA DATA INFORMADA, QUERO
SABER SE PRECISO MESMO COMPARECER
AI OU SE POSSO PEGAR AQUI DE ALGUMA
FORMA E ATÉ QUANDO.... ATENCIOSAMENTE
ADRIANA IVANEIDE DOS SANTOS

16/07/2013

16/07/2013

OSEAS SILVA

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber como fazer para me
cadastrar para adquirir terreno ou casa pela
cohab campinas, ou COMPRAR, um terreno de
vc, qual procedimento adotar, aguardo resposta.
Obrigado, Oseas.

Bom dia! Gostaria de saber o convenio firmado
entre a Prefeitura e a Cohab para a aquisição da
casa própria( AREA DO ICARAI) também pode
se cadastrar quem trabalha no Candido Ferreira
prestando serviços para a Prefeitura de
Campinas? Desculpa eu mandei um email ontem
porem o assunto estava incorreto.

DATA

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

fernada cristina gomes
heleno

Boa tarde eu venho escrever para saber se eu
tenho a possibilidade de comprar uma casa aqui
em santa barbara que esteja com parcela em
atraso para que eu possa pagar e obter a casa no
bairro 31 de marco,angelo giubbina e em demais
localidade

Outros

Não podemos dar informações para a pessoa
que não for o adquirente. Compareça com o
adquirente (proprietário do imóvel) de seu
interesse.

16/07/2013

jessica dantas

Gostaria de saber se há uma previção para o
sorteio do andar visita e próximas etapas do
residencial sirius A-2. Pois conheço pessoas que
estão bem abaixo do meu nome na lista e já
foram chamadas para a visita e eu ainda não
recebi nenhuma resposta! Nome: Jessica dantas
CPF: 354117568-04 Grata!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde convocação da Cohab ou ligue para os
fones: 3119-9644 / 3119-9645 / 3119-9646.

16/07/2013

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber o seguinte: Fiz um
cadastro no PCMV há um tempo atrás,
equivalente a 5 anos. Desde então não houve
nenhuma alteração. Fiquei sabendo que haverá
um novo sorteio e por isso os dados precisam
estarem atualizados até 31/07/2013 pois no dia
01/08/2013 não será possível realizar cadastro
novo e nem atualização. DÚVIDA: Mesmo sem
sofrer alteração de endereço... preciso ir atualizar
meus dados? Se naõ for, não participarei do
sorteio? Posso enviar outra pessoa com meus
documentos? Trabalho em horário comercial das
09:00h às 18:00

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.

16/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Venho novamente pedir para fazer a limpeza no
terreno que fica em frente a minha casa pois tem
muito entulho e esta vindo arranhas, sapos, ratos
Marcela Roberta das Dores
16/07/2013
ate minha casa peço que atenda com urgência
Gomes
pois tenho crianças pequenas em casa e
encontrei uma aranha na cabeceira da cama do
meu filho

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

RESPOSTA SIC – 2013 001619 Trata-se a
presente solicitação de um terreno de
propriedade da COHAB/CP, cuja área é objeto de
analise para futuro empreendimento. Informamos
ainda, que o mesmo encontra-se fechado,
demarcado com mourões de concreto e
devidamente identificado com logo da
COHAB/CP . Ocorre que infelizmente a própria
população local contribui com a situação descrita
no seu email, jogando lixo e entulho, favorecendo
sobremaneira a proliferação de animais
peçonhentos. Enviaremos novamente uma
equipe para analisar a situação e mais uma vez
contribuir com a limpeza.

24/07/2013

Outros

Procure a Prefeitura Municipal de sua cidade
para fazer o cadastro no Programa Minha Casa
Minha Vida.

16/07/2013

16/07/2013

felipe bartholomeu de
moraes

gostaria de adquirir imovel na cidade de salto

16/07/2013

ERIKA AGUAIR DOS
SANTOS

BOA TARDE Estou pagando terreno no
residencial Flavia(gostaria de saber informaçao
sobre o mesmo) fico no aguardo grata Erika

Programa Minha
Casa Minha Vida

As informações sobre o Residencial Flávia
poderão ser obtidos através da Associação de
Moradores, nos telefones: 8238-8224 com a Sra.
Iraci.

16/07/2013

Anônimo

teremos algum sorteio ainda este ano?

Outros

Ainda não temos data prevista.

16/07/2013

Marcilene

Fiquei sabendo que a prefeitura firmou contrato
com uma cooperativa a fim de contemplar
Funcionarios Publicos que ainda não tem
moradia própia .Obtive a informação no Site da
prefeitura la tem o nome mas não tem o telefopne
liguei no 156 mas ninguém soube me informar
disseram que é uma parceria com a Cohab, por
acaso vocês tem o telefone/ Chama Cohasp.
grata

Outros

Favor entrar em contato com a COHAsp
(Cooperativa Habitacional dos Servidores
Públicos) no telefone: 3231-0510, com a Sra.
Solange.

17/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de sabe o que é preciso para efetuar o
16/07/2013 jessica karina da silva souza cadastro pra minha casa minha vida! se tem um
dia especifico?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

17/07/2013

e verdade que haverá sorteio em outubro deste
ano de 2013 em campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o sorteio.

17/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

17/07/2013

DATA

16/07/2013

16/07/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

boa noite

DATA

16/07/2013

16/07/2013

NOME

Anônimo

Fabiana Rizziolli Pires

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

17/07/2013

A depuração do seu contrato foi concluída.
Tendo em vista que a Promessa de Compra e
Venda firmada pelo senhor em 01/04/1984
contém a participação do FCVS para o saldo
devedor residual apurado no término da vigência
do contrato, e, considerando-se que até a
presente data não houve o pagamento, pelo
Prezados, Gostaríamos de receber informações
FCVS, referente a esse saldo, pleiteado ao
para o procedimento de solicitação da Minuta da
Fundo-FCVS em seu nome, informamos que a
Minuta de Escritura
Escritura, visto que estamos em posse do Termo
Minuta de Escritura somente poderá ser
de Quitação. Muito obrigada, Fabiana R. Pires
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)3119-9590, 3119-9591 ou
3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir
- Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

25/07/2013

SOLICITAÇÃO

boa noite

DATA

17/07/2013

17/07/2013

NOME

katiana puga de oliveira

katiana puga de oliveira

SOLICITAÇÃO

preciso fazer a inscriçao para adquirir uma casa
propria pois sou solteira e tenho 2 filhos e moro
com os meus pais e trabalho e sou registrada em
carteira por tanto meu objetivo e adquirir minha
casa propria

eu tenho 2 anos de registro em carteira somando
todos os registros eu posso fazer a inscriçao

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

17/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

17/07/2013

DATA

NOME

17/07/2013 Ana Maria Cardoso Ribeiro

SOLICITAÇÃO

Contra 109.053. Efetuamos o último pagamento
em fevereiro de 2010. Podemos requerer o
documento necessário? Muito obrigada! Ana
Maria

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

A depuração documental e financeira do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que a
Promessa de Compra e Venda firmada pelo
senhor em 15/01/1986 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
no valor de R$ 13.822,70, pleiteado ao FundoTermo de Quitação 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) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir
-Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

DATA
RESPOSTA

31/07/2013

DATA

17/07/2013

17/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DAYANE PRADO DE
CARVALHO

BOA TARDE! Realizei meu cadastro juntamente
a vcs no inicio deste ano, porem fiquei de
repassar algumas informacoes pertinentes, agora
moro no fundo da casa do meu avo,3 comodos
divididos com minha prima, estou de aviso previo
na cpfl, cumprindo prazo de estabilidade por
ordem judicial,( me mandaram embora gravida),
ganho 800,00 mais a pensao das 2 filhas no valor
de 300,00 reais mensais, minha outra filha chama
se Brenda victoria prado de carvalho bonini, data
de nesc: 06/04/2013, campinas, e estou no
processo de divorcio litigioso. Deixo aqui as
informacoes que fiquei de repassar ate a
presente data, sem mais, aguardo um retorno
com informacoes sobre meu cadastro e data para
sorteio, meu ctt 19 87343924 dayane.

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 (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

17/07/2013

Anônimo

Boa tarde! Fui sorteada com um apartamento Vila
Abaete Campinas, no Jardim San Diego. Não sei
como é a distribuição dos cômodos. Teria como
saber isso antes de receber o apartamento?
Existe uma planta disponível no site ou algo
parecido? DESDE JÁ AGRADEÇO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde ser chamado para verificar com a
Assistente Social.

18/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

17/07/2013

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em relação a solicitação 001607 venho por meio
desta salientar que se o critério estabelecido é o
tempo de moradia, afirmo que resido nesta
cidade desde de que nasci, ou seja, há 30 (trinta)
anos. Desta forma, se esse é o critério, me
enquadro nele, pois, conforme já salientado sou
mãe de dois filhos e divorciada. Infelizmente,
percebo que os critérios não estão sendo
observados, face ao previsto no ítem 4.1, b da
referida portaria 610/11, pois pessoas solteiras
estão conseguindo moradia e, ainda, continuo
pagando aluguel. Gostaria de saber quando será
o próximo sorteio, bem como se meu nome foi
colocado, no sorteio anterior, entre aqueles que
devem ter prioridade, ou seja, (a)famílias em área
de risco e (b)mulheres responsáveis pela
família ? Atenciosamente, Jezebel Cardoso

Outros

Conforme resposta referente a solicitação
001607, o tempo de moradia não é critério de
atendimento no Programa Minha Casa Minha
Vida e também não consta na portaria 610 que
pessoas solteiras não podem ser atendidas. O
ítem 4.1 b refere-se as mulheres responsáveis
pela unidade familiar e não que pessoas solteiras
não podem ser atendidas. Quanto ao próximo
sorteio está previsto para acontecer em setembro
de 22013.Por último, conforme já respondido a
Sra. participou do sorteio realizado em
22/09/2012 para seleção e hierarquização das
famílias a serem atendidas no Programa Minha
Casa Minha Vida, porém não foi sorteado.

23/07/2013

Gostaria de saber como anda os processo, de
chamada pra os candidatos que foram chamado
no primeiro chamado, mais não foi sorteados.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quem não foi sorteado deverá aguaradr o
próximo sorteio. Ainda não temos data prevista.

18/07/2013

Boa noite, o nome do meu esposo esta na
segunda lista, gostaria de saber se já saiu outro
sorteio, e onde posso ter essa informação. Grata.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor nos enviar nome completo e CPF para
podermos verificar, ou compareça pessoalmente.

18/07/2013

SOLICITAÇÃO

jezebel da luz cardoso

17/07/2013 Danilo José de Melo Costa

17/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

NOME

Anônimo

DATA

18/07/2013

18/07/2013

NOME

Walter Cruz Do Prado

JORDANA CINTHIA
PEREIRA MARTINS
TORRES

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

No ano 2000 eu vendi minha casa no conjunto
habitacional Antonio Zanaga2 situada À Rua
Considerando sua solicitação temos a esclarecer
Rodrigues De Abreu 41 para o senhor Wanderlei
que foram providenciadas a minuta de escritura e
Aparecido Fawareli e apesar de ter passado uma
a escritura do imóvel. A escritura do imóvel foi
procuração para ele,até fevereiro deste ano não
providenciada em nome do Sr. Vanderlei
tinha tirado do meu nome,como eu havia
Aparecido Favarelli, conforme Escritura Pública
Minuta de Escritura
colocado na justiça para que ele tirasse do meu
de Cessão e Transferência de Direitos e
nome,no dia da audiencia ele e o advogado dele
Obrigações, lavrada em 06/07/2011, onde o Sr.
apresentaram uma escritura para o juiz e me
Walter cedeu e transferiu os direitos do imóvel ao
disse que tinha tirado do meu nome.Por isso
Sr. Vanderlei. A escritura pública foi lavrada em
estou enviando esta solicitação sobre a minuta de
nome do Sr. Vanderlei em 10/07/2012.
escritura para tirar minhas dúvidas

18/07/2013

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
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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

18/07/2013

GOSTARIA DE SABER SE HÁ PREVISÃO DE
NOVOS SORTEIOS E SE ESTOU EM ALGUMA
FILA DE ESPERA//

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

gostaria me informar a mais respeito sobre este
programa por que ao passar la na cohab peguei
um papel e li so que eu hoje ganho acima de
1600,00 se no caso eu poderia me escrever outra
coisa tambem que sou separado aimgavelmente
(em acordo) de ambas as parte e nao foi pra
justiça nao e que entende mais gostaria de poder
18/07/2013 alexandre antonio tegazzini me escrever se fosse possivel por que neste caso
iria querer adquirir um imovel por que hoje moro
na casa da minha mae e tambem para deixar
para o meu filho , fosse ficar com ele sei que
estao cadastrando e gostaria muito de poder me
cadastrar se fosse o caso levaria todos so
documentos nescessario para que fossse me
cadastrar ha muito interesse a reste respeito

18/07/2013

Marilda de Oliveira

Bom dia, Quando fiz minha solicitação para essa
programa era solteira, porém em março de 2012
me casei e por isso gostaria de alterar meu
cadastro. Desde já agradeço. Marilda

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como sua renda ultrapassa o exigido, procure a
Caixa Econômica Federal.

18/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para atualizar seu cadastro (ATÉ 31
DE JULHO DE 2013). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

18/07/2013

DATA

18/07/2013

NOME

ana carla fovani

SOLICITAÇÃO

gostaria de saber como e quando posso fazer
incricão para casas populares

Boa Tarde! Porque as pessoas que estão
Jéssica Fernanda Camargo cadastradas a muito tempo não são sorteadas? E
18/07/2013
de Morais
as que estão cadastrada a muito pouco tempo já
pegarão casas e apartamentos?
boa tarde! gostaria de tirar uma duvida, eu recebi
uma solicitação para comparecer no dia 22/07/13,
18/07/2013 patricia de oliveira almeida para abertura de pasta. gostaria de saber do que
se trata? se saiu algum imóvel para mim? deste
já muito obrigada... aguardo resposta....Patricia

18/07/2013

Anônimo

Fui selecionada para montar a pasta do projeto
minha casa minha vida, porém estou com
restrição no nome. Gostaria de saber se isso me
impede de continuar no projeto e ter direito ao
imóvel?? Desde já agradeço

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

18/07/2013

Outros

Como se trata de um sorteio, não importa o
tempo que a pessoa está cadastrada. No sorteio
participam todos os inscritos.

18/07/2013

Outros

A sra. foi chamada para montagem de
documentação para enviar para a Caixa
Econômica Federal para aprovação do
financiamento do apartamento.

18/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não pode ter o nome negativado no Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal.

18/07/2013

DATA

18/07/2013

18/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

18/07/2013

18/07/2013

'RODRIGO ANTONIO
SOUZA DA SILVA

TENHO CADASTRO MAS DESDE 2007
PRECISO ATUALIZAR ?? QUAIS OS
PROCEDIMENTOS ??? DESDE JA AGRADEÇO
RODRIGO !

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

Anônimo

Me chamo Rosana e estou na lista de espera do
grupo 2, pelo que verifiquei na 7ªchamada, tem
mais 151 pessoas na minha frente. Sabe me
informar se chegará a ter 8ªchamada? E se no
caso de não existir 8ªchamada serei contemplada
com as prox unidades q estão pra ser entregue
ou entrarei no sorteio novamente mesmo já tendo
sido sorteada e estando na lista de espera?
Preciso ir na Cohab fazer nova inscrição? Grata
Rosana

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde as próximas convocações, pois ainda
estão sendo chamados os adquirentes sorteados
no Cadastro Reserva.

DATA

18/07/2013

18/07/2013

18/07/2013

18/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Géllika de Melo

GOSTARIA DE INFORMAÇÕES SOBRE
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA COHAB E SE A
FICHA DE CADASTRAMENTO PODE SER
PREENCHIDA NO SITE.

Outros

Os dois principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

18/07/2013

Anônimo

estava assistindo estes dias o programa noticias
em debate e o secretario da habitação disse que
haverá um sorteio em campinas entre julho e
agosto deste ano de 2013. então mandei uma
pergunta se haverá sorteio este ano e me
responderão que a data ainda não foi definida.
então gostaria de saber se haverá ou não o
sorteio este ano?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Haverá o sorteio mas não temos ainda a data
definidfa. Aguarde que será divulgado nos meios
de comunicação.

18/07/2013

Anônimo

fiz o meu cadastro em 2001 e até hoje não fui
sorteada e muitas pessoas que fizeram o
cadastro o ano passado já foram sorteados
gostaria de saber o porque disto

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como se trata de sorteio, participam os que se
inscreveram a muito tempo e pouco tempo em
condições iguais.

18/07/2013

Anônimo

moro no bairro vila palácio em campinas e
gostaria de saber qual é a situação deste bairro

Programa Minha
Casa Minha Vida

Este bairro faz parte do Projeto de Regularização
Fundiária, porém sem previsão de regularização.
Em momento oportuno o Orgão Público
responsável entrará em contato.

29/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

DATA

18/07/2013

18/07/2013

18/07/2013

NOME

josé batista dos santos

Queila Pereira

wesllene glaucia lima da
silva

SOLICITAÇÃO

FIZ UM CADASTRO NO CIM (CADASTRO DE
INTERESSADO EM MORADIA) E JÁ FAZ
ALGUNS ANOS, GOSTARIA DE SABER SE É
NECESSÁRIO RECADASTRAR PELO FATO DE
JÁ FAZER MUITO TEMPO. E SE FOR O CASO,
QUAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO. GRATO

gostaria de saber quanto tempo leva p ser
sorteado quem fez a inscriçao em janeiro de
2013,e tbm se tem q ir na cohab fazer novamente
o cadastro obrigada.

No último sorteio fiquei em 3017 na reserva será
que podem me dar uma posição de como andam
as entregas do pessoal que ficou na reserva e
qual a chance tenho de receber o casa e quando
isso pode acontecer! obrigado!

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 (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

19/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até à Cohab Campinas apenas
quando houver mudança nos dados do seu
cadastro, ex: endereço, renda e composição
familiar. CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO,
SE ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

19/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos até que número será chamados
os sorteados em cadastro reserva. Acoimpanhe
pelo site da Cohab Campinas:
www.cohabcp.com.br OsCADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

DATA

NOME

18/07/2013 Daniela Andrades De Lima

18/07/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá, Eu sou Daniela Andrades de Lima sou mãe
solteira e preciso muito me cadastrar na cohab.
Moro de favor com meu filho Miguel de 4 anos.

Boa noite, gostaria saber o que é necessário para
fazer a inscrição para a cohab em Campinas,
moro com a minha irmã há 6 meses. É
necessário morar na cidade por um determinado
tempo? Desde já agradeço Att. Najara Carmo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

19/07/2013

Agilson Augusto da Silva

Bom dia, gostaria de receber de vocês
informações sobre minha inscrição que foi feita
em meados de 1999 e 2000. Como faço para
saber se fui sorteado? Posso fazer o cadastro
novamente? Qual a procedência?
Atenciosamente: Agilson Augusto

19/07/2013

Anônimo

Há possibilidade de gerar através do site a
segunda via de um boleto?

Bom Dia! Essa reportagem que saio, que so ira
parar de fazer cadastro a partir do dia 01/Agosto
e para poder entrar no sorteio e renovar cadastro
tera que ser depois do dia 01 também? Ou ainda
há tempo de podemos renovar cadastro ou fazer
Jéssica Fernanda Camargo
19/07/2013
o cadastro ate o dia 01 para entrarmos no
de Morais
sorteio? E quanto tempo ira demorar para voltar
tudo normal? O que e preciso para se cadastrar
no programa minha casa minha vida? E para eu
ter chance de poder ter uma casinha eu tenho
que estar sem pre indo atualizar meu cadastro?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

19/07/2013

Outros

Pessoalmente ou por telefone: 3119-9577 / 31199580 Departamento de Cobrança.

19/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

DATA

19/07/2013

19/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Tamara Rodrigues Paroli

A suspensão para inscrição de novos cadastros
inicia a partir do dia 1° de agosto, porém durante
este mês de julho ainda permanece as inscrições
de novos correto? Qual o procedimento para
realizar o cadastro e os documentos
necessários?

Fabiana Rosa Kavalek

Boa Tarde fiz a inscrição a alguns anos atrás e
ainda nao fui sorteada. recebi uma carta no final
do ano passado mas não fui sorteada. Gostaria
de saber se ainda vai ter mais sorteios pois pago
aluguel e estou passando dificuldades pois o
aluguel está cada vez mais caro. Como faço para
saber quando vai ter outra chamada? Vou
receber carta? O meu endereço mudou tenho
que ir na cohab para mudar o endereço?
Obrigada Fabiana

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

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 (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

19/07/2013

DATA

NOME

19/07/2013 elianerodrigues vilela de lelis

19/07/2013

janiele cristina da silva
chaves

SOLICITAÇÃO

gostaria de participar da incriçao dos programas
de casas da cohab

Boa tarde gostaria de saber como eu faço para
mim fazer a inscrição da cohab, gostaria de saber
quais os documentos a levar e a onde fica o
posto para a inscrição. Aguardo Retorno. Grata:
Janiele.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

19/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER QUAL A
JÉSSICA HELENA MIGUEL
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SE
20/07/2013
FERREIRA
INSCREVER NO MINHA CASA MINHA VIDA, E
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GRATA

20/07/2013

Júlio César Davi

Sou servidor publico campinas e gostaria de
saber se saiu cadastramento para servidores?

Ola boa tarde ! Gostaria de tirar uma duvida, e
tinha um terreno com um comodo que estava
construindo para morar em uma area de risco e
essa area foi removida as pessoas que moravam
la ja pegaram o apartamento, eu sou uma das
poucas pessoas que não receberam, eu estive na
20/07/2013 Gislaine nascimento batista
sede da cohab fiz todo o procedimento de
cadastro da minha casa minha vida recebi uma
carta que eu estaria em um sorteio mais pelo que
eu sei ninguem da area de risco foi para sorteio
eu não recebi o auxilio aluguel e moramos de
favor com meus pais, Gostaria de saber qual o
procedimento para esse caso ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor entrar em contato com a COHAsp
(Cooperativa Habitacional dos Servidores
Públicos) no telefone: 3231-0510, com a Sra.
Solange.

22/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

22/07/2013

DATA

20/07/2013

20/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Boa tarde! Fiz o meu cadastro na Cohab este
mês. Tenho restrição no meu CPF (SPC).
Gostaria de saber se quando eu for sorteada e se
ainda estiver com restrição, terei o direito de
receber o apartamento? A Caixa Econômica
Federal poderá se negar a fazer o
financimamento, devido a minha restrição no
SPC? Aguardo. Grata!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não pode ter restrição no Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal.

22/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

Anônimo

ola tudo bem boa noite gostaria de saber com
faço para particpar desse progama sou solteiro
tenho emprego e gostaria de ter a minha casa
propia obrigado.

DATA

21/07/2013

NOME

Paloma aparecida Renata
rodrigues lopes dos reis

SOLICITAÇÃO

gostaria de participar do programa e quero saber
a datade cadastro do nivel 1

Olá, fiz meu cadastro desde 2008 na prefeitura e
fui selecionada para participar do sorteio em 2012
mas infelizmente não fui sorteada para adquirir o
apartamento e estou muito triste porém, ainda
não perdi a esperança, e recentemente fiquei
21/07/2013 juliana cardoso flor de araújo
sabendo que terá um novo sorteio para o
residencial takanos então gostaria de saber se
quem já tem cadastro e esta dentro dos requisitos
do programa vai participar novamente desse
sorteio também ou não? obrigada.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Mantenha seu cadastro atualizado para poder
participar do próximo sorteio. Compareça na
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira, entre
8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar seu
cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

DATA

21/07/2013

22/07/2013

NOME

juliana Cristina de oliveira

Denis Pereira de Castro

SOLICITAÇÃO

Bom gostaria de estar participando porém minha
renda é de mais ou menos R$1.200,00 porém eu
tenho dois empregos , juntando ao dois chega ai
por volta dos R$1.600,00 mais como eu faço para
comprovar se de um dele eu sou autônoma? Tem
algum meio de comprovar ou não?Posso me
inscrever independente da data também ou tem
um dia especifico?

Sou autonomo nao tenho como comprovar renda
e ainda tenho nome sujo eu consigo se escrever?
tenho casado e tenho duas filhas moro de favor

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Compareça e converse com a Asistente Social
sobre sua situação. Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

DATA

22/07/2013

NOME

Juliana Araujo Coral

SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de saber qual documento eu
preciso levar para fazer minha inscrição no
projeto minha casa minha vida.Desde já
agradeço a atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

gostaria me informar a mais respeito sobre este
programa por que ao passar la na cohab peguei
um papel e li so que eu hoje ganho acima de
1600,00 se no caso eu poderia me escrever outra
coisa tambem que sou separado aimgavelmente
(em acordo) de ambas as parte e nao foi pra
justiça nao e que entende mais gostaria de poder
me escrever se fosse possivel por que neste caso
iria querer participar de um sorteio e tambem
adquirir um imovel por que hoje moro na casa da
22/07/2013 alexandre antonio tegazzini
minha mae e tambem para deixar para o meu
filho , fosse ficar com ele sei que estao
cadastrando e gostaria muito de poder me
cadastrar se fosse o caso levaria todos so
documentos nescessario para que fossse me
cadastrar ha muito interesse a este respeito e
tambem de poder ter a minha condiçoes por que
nao tenho nenhum imovel e gostaria de ter sim
obrigado pela sua costumeira atençao sem mais
para o momento agradeço-lhe

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

DATA

NOME

22/07/2013

Bertrand Gualda

22/07/2013

Anônimo

DATA
RESPOSTA
RESPOSTA
necessários para que esta Cohab/CP pode
elaborar a minuta de escritura. DESTINATÁRIO:
Maria Arlinda Barbosa Gualda Nº. CONTRATO:
0660443 Prezado(a) Senhor(a) A partir desta
data V.S, assim que desejar poderá solicitar a
MINUTA de Escritura de Compra e Venda na
sede da COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima
Nº 10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto, deverá
trazer esta convocação, e a CÓPIA dos seguintes
documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão de
Casamento ou Nascimento, se solteiro, e óbito do
cônjuge, se viúvo • Carteira de Identidade do
casal • CPF – Cadastro de pessoa física do casal
Minha mãe quitou o apartamento em 2002. Não
• Imposto Predial ATUAL - CÓPIA da folha onde
pegamos o Termo de Quitação. Gostariamos de
consta - nome, rua, número, quadra e lote Taxa
24/07/2013
Termo de Quitação
saber qual a documentação necessária .
de serviço no valor de R$ 112,00 (Cento e Doze
Antecipadamente agradeço.
Reais)- valor sujeito a alteração. ATENÇÃO • SE
HOUVER MORTE DO ADQUIRENTE, DA
ESPOSA OU DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ
SER APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO, RG,CPF, CERTIDÃO DE
CASAMENTO OU NASCIMENTO DE TODOS
OS HERDEIROS E CONJUGES. • SE HOUVER
SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO
DEVERÁ SER APRESENTADA A CÓPIA DA
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA SER
VERIFICADO PARA QUEM FICOU OS
DIREITOS SOBRE IMÓVEL NA PARTILHA DE
BENS. • CASO SEJA REPRESENTADO POR
PROCURAÇÃO PUBLICA, ESTA DEVERÁ
ESTAR ATUALIZADA ATRAVÉS DE 2º
oi gostaria de saber se tem alguma casa a venda
A venda ocorre diretamente entre o proprietário
22/07/2013
em limeira ou que vai para leilão, tenho interesse
Outros
atual.
para comprar. att. daniele
SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA

22/07/2013

NOME

Lilian rodrigues de sousa

SOLICITAÇÃO

Gostaria de informações para inscrição para casa
própria. Pois pagamos 500 reais de aluguel todo
mes. nao estamos mais aguentando esta
situação de aluguel. Poderia nos passar todas
informações para que possamos fazer uma
inscrição na Cohab. Grato e aguardamos
possível contato junto a instituição. Muito prazer
Lilian rodrigues de sousa.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

22/07/2013

22/07/2013

22/07/2013

Anônimo

gostaria di saber como faço para mim escrever no
programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

Anônimo

quero saber como faz pra saber se apessoa ja
algo imovel no nome.

Termo de Quitação

Compareça pessoalmente ou envie seu nome e
CPF.

DATA

22/07/2013

22/07/2013

22/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

22/07/2013

Fabio Nunes dos Santos

Solicito participar do programa Minha Casa Minha
Vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

roberta ferreira garcia

GOSTARIA DE SABER COMO ANDA A
SITAÇÃO DO MEU PAI NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA O NOME DEL É JOSE
ROBERTO GARCIA OBRIGADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor nos enviar nome completo e CPF do seu
pai para podermos informar.

22/07/2013

Eliane Teixeira da Silva

Boa Tarde!!! Sou Moradora da cidade de Salto e
gostaria de informações sobre um imóvel no
Conjunto Habitacional Nova Era, pois a mesma
não tem placa de venda e esta vazia a algum
tempo (inclusive em mal estado) . Gostaria de
saber se este contato é com este setor mesmo e
se sim qual procedimento pois tenho interesse no
imóvel. Grata, Eliane Teixeira

Outros

Não podemos dar informações a terceiros,
apenas para o proprietário.

22/07/2013

DATA

22/07/2013

22/07/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

ola td bem meu nome é mary eu qria uma
inforamaçao. quem tem direito aos apartamento q
foi sorteado no sirius. qual a renda familiar tem eu
ser casada como que é. e tem que trabalhar
registrada????

Boa tarde!! Gostaria de saber quando estarão
abertas as vagas para efetuar o cadastro para se
conseguir moradia da Cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

DATA

22/07/2013

NOME

marcos sergio pinheiro

SOLICITAÇÃO

O que quer dizer: "seu contrato esta sendo
depurado" ?????

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 16h,
Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, falar com Dayane, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9590, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

25/07/2013

22/07/2013

22/07/2013

22/07/2013

Anônimo

gostaria de me inscreve no programa,mais nao
sei onde devo ir.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

22/07/2013

ANDREZA REGINA DA
SILVA

GOSTARIA DE SABER SE HAVERA NOVAS
CONVOCAÇÕES EM RELAÇÃO AO SORTEIO
DE SETEMBRO DE 2012 E QUANDO SERÁ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab. Ainda não
temos esta data.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

22/07/2013

gleicy kelly da silva

sou gleicy kelly moro em campinas,nao tenho
casa propria,sou mae solteira e gostaria muito de
participar do projeto da cohab para adquirir um
apartamento ou uma casa propria. obrigada pela
atencao! boa tarde!!!

22/07/2013

silvana da costa ferreira

quero saber sobre o proximo sorteio da cohab campinas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data temos data prevista.

23/07/2013

DATA

22/07/2013

NOME

laudiene

SOLICITAÇÃO

porque o valor do cadastro para moradia popula
em campinas etao alto po r isso quetem tantos
mendigos em campinas fizeam projetos
abitacionais so pro prefeito parabens como
agente e otario quando a gente nao sofre golpe
do marido sofre dos proprios poticos . e guerra
contra mulheres .parabens jonas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Para fazer o cadastro não é cobrado
absolutamente nada. Compareça para receeber
as informações e tirar suas dúvidas. Os dois
principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

DATA

22/07/2013

NOME

lucielia cruz

SOLICITAÇÃO

por nós que moramos de aluguel nao temos
preverencia mas quem mora em area de risco
tem né. mas engraçada quem mora na area de
risco tem carroes tem casa mobiliada nós que
pagamos impostos e mais impostos nao temos
direitos Eu pago 700,00reais de aluguel fora agua
e luz e sem falar que eu tenho dois filhos VOCES
NAO ACHA QUE EU TAMBEM TENHO DIREITO
? ATENCIOSAMENTE LUCIELIA SANTOS
CRUZ

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Temos a informar que a Sra. participou do sorteio
realizado em 22/09/2012 para seleção e
hierarquização das famílias a serem atendidas no
Programa Minha Casa Minha Vida, porém não foi
sorteado. É importante esclarecer que o único
Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida. Por ser um Programa do Governo Federal,
a forma de atendimento das famílias é
determinada pela portaria nº 610, de 26 de
dezembro de 2011, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio
para hierarquização do atendimento das famílias
é uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado e sim o tempo de moradia,
portanto, a data de cadastramento não interfere
no processo de seleção. Dessa forma, odeverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos
sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa.

23/07/2013

DATA

22/07/2013

23/07/2013

NOME

Anônimo

doresdei pereira da cruz

SOLICITAÇÃO

ola gostaria de saber eu estou na reserva do
sorteio 2012 e para mim participa desse proximo
sorteio presciso de renovar o cadastro?

não tenho emoveis morro num baraco tenho 2
filhos um e deficiente não tenho condição o
dinheiro que ganho so da pra compra o remédio
do meu filho

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

A Atualização do cadastro occorre quando há
mudança dos dados cadastrais. Se não houve
alteração de endereço, renda e composição
familiar, não é necessário atualizar. Compareça
na Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para atualizar seu
cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

23/07/2013

michele utiel

Boa Noite! Meu nome é Michelle, gostaria de
saber se realmente existe os casos de ter casas
abandonadas ou pessoas que desistem e vocês
dão oportunidade a outras pessoas que querem
refinanciar e começar a pagar, tanto casa como
apartamento se tiver na região da vila padre
Anchieta. Pode me auxiliar nesta questão? Grata.

Outros

Estes imóveis quando são reintegrados pela
justiça, são retomados e chamados os
adquirentes que tem cadastro na Cohab.

23/07/2013

23/07/2013

Anônimo

Gostaria de saber se tem como ver se o imovel
tem habite-se on line

Outros

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

23/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça o mais rápido possivel, no horário
das *:00 as 13:00 horas para saber como fica a
sua situação.s

23/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não pode ter restrições na Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil.

23/07/2013

DATA

Bom dia Senhores(as) Fui sorteado no programa
minha casa ninha vida. Era para eu comparecer
na data da convocação que foi no dia 10/04/2013
as 08:00 pelo grupo 2. Mas conforme o
regulamento seria enviado a carta de
23/07/2013 cleber bittencourt da silveira
convocação, que não recebi onde me resido
atualmente. E hoje dia 23/07/2013 consultei pelo
site da cohab para averiguar como estava o
andamento e verifiquei essa data que era para
comparecer! Gostaria de saber como vai ficar
situação? Aguardo retorno. Att.

23/07/2013

Anônimo

Gostaria de saber se msmo tendo restricao no
nome consegue fazer cadastro para adquirir
moradia

DATA

23/07/2013

23/07/2013

NOME

Anônimo

Juliana Patricia Silva dos
Santos

SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Como faço para fazer a inscrição e
participar do sorteio da casa da COHAB?

Ola. Gostaria de saber quando começa as
inscrições e como faço.

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

DATA

23/07/2013

NOME

Angelica gomes da silva

SOLICITAÇÃO

quero saber como faço para me increver no
programa social minha casa minha vida ou outro
do genero da cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

23/07/2013

DATA

23/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

carlos miranda da silva

estado imigram para campinas invadem terras
sem comtribuir com nosso ESTADO se cadastra
no progama ( meu voto sua casa!). são sorteados
e apoderam-se de casas e apartamentos alugam
ou fazem algum rolo. os predios da COHAB estão
sendo comtrolados pelo crime organizado, meu
direito de posuir uma casa e negado e entregue a
pessoas que não honrra o pagamento tão facil de
concluir e passam a vida renegosiando o
contrato,mas para bebidas ,drogas festas funk os
invasores tem dinheiro. comclusão....meu
cadastro não existe ou fazem vista grossa por
algum interese politico, eu e minha filha e neto
não temos onde morar, quero ter o direito de
pagar por uma casa ou terreno. e não pagar
pedagio em apartamento sou de SOUSAS e os
politicos dizem que SOUSAS e um municipio
turistico.mentira! minha vida toda aqui SOUSAS
sempre foi um municipio rural. eu trabalhei aqui
vivo aqui e não posso ter minha casa aqui em
SOUSAS ou em JOAQUIM EGIDIO, mas a
COHAB distribuio terrenos para invasores e eu
que to cadastrado a anos não ganhei nada como
queria ter o direito de pagar um lugar para morar
em minha terra,mas não! pessoas que acabaram
de chegar em campinas tem mais direitos que os
cidadãos campineiros,meu pais e estado não
respeita quem contribui com o pogresso de sua
cidade, me cinto emganado ,nem meu nome
emcontro nas lista da COHAB. pesso

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

O Sr.realizou o cadastro na COHAB em
28/09/2009 e o atualizou em 20/12/2010.
Participou do sorteio realizado em 22/09/2012
para seleção e hierarquização das famílias a
serem atendidas no Programa Minha Casa Minha
Vida, porém não foi sorteado. É importante
esclarecer que o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas é o Minha
Casa, Minha Vida. Por ser um Programa do
Governo Federal, a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 610, de 26
de dezembro de 2011, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio
para hierarquização do atendimento das famílias
é uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado e sim o tempo de moradia,
portanto, a data de cadastramento não interfere
no processo de seleção. Dessa forma, odeverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos
sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa.

23/07/2013

DATA

23/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

carlos miranda da silva

estado imigram para campinas invadem terras
sem comtribuir com nosso ESTADO se cadastra
no progama ( meu voto sua casa!). são sorteados
e apoderam-se de casas e apartamentos alugam
ou fazem algum rolo. os predios da COHAB estão
sendo comtrolados pelo crime organizado, meu
direito de posuir uma casa e negado e entregue a
pessoas que não honrra o pagamento tão facil de
concluir e passam a vida renegosiando o
contrato,mas para bebidas ,drogas festas funk os
invasores tem dinheiro. comclusão....meu
cadastro não existe ou fazem vista grossa por
algum interese politico, eu e minha filha e neto
não temos onde morar, quero ter o direito de
pagar por uma casa ou terreno. e não pagar
pedagio em apartamento sou de SOUSAS e os
politicos dizem que SOUSAS e um municipio
turistico.mentira! minha vida toda aqui SOUSAS
sempre foi um municipio rural. eu trabalhei aqui
vivo aqui e não posso ter minha casa aqui em
SOUSAS ou em JOAQUIM EGIDIO, mas a
COHAB distribuio terrenos para invasores e eu
que to cadastrado a anos não ganhei nada como
queria ter o direito de pagar um lugar para morar
em minha terra,mas não! pessoas que acabaram
de chegar em campinas tem mais direitos que os
cidadãos campineiros,meu pais e estado não
respeita quem contribui com o pogresso de sua
cidade, me cinto emganado ,nem meu nome
emcontro nas lista da COHAB. pesso

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sua solicitação foi enviada em duplicidade e ja foi
encaminhada para o departamento Social.

23/07/2013

DATA

23/07/2013

23/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

23/07/2013

29/07/2013

Anônimo

Minha esposa tem restricao no bco do brasil
posso fazer no meu nome

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ae vocês forem casados legalmete, o cadsatro
terá que ser feito em nome do casal. Faça o
cadastro,e depois procure regularizar o nome. Os
dois principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

Vanessa

Boa tarde! Meu nome é Vanessa sou moradora
do conjunto habitacional caminho da luz aqui em
Indaiatuba foi feito com a parceria da cohab de
campinas gostaria de saber como vamos pegar a
escritura da casa pois até 15 de agosto quito
minha casa e perguntei na prefeitura daqui da
minha cidade e fui informada que seremos
notificados por vocês gostaria de saber se a
informação está correta quando vai sair oque
será feito se eu estiver depois com a escritura em
mão eu posso vender? Se puder por gentileza
responder ficarei grata pois tenho só o manual de
usuário do imóvel.Se precisar de mais alguma
informação estarei á disposição. Obrigado!

Outros

Para melhor informa-la vamos analisar o
contrato, assim solicitamos aguardar que
entraremos em contato por e-mail.

DATA

23/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

eu gostaria de saber quais documentos preciso
levar para passar minha casa , finaciada no nome
da s filhas que já fiszram 18 anos, por motivo do
casal estar separado, como faço, preciso ir
comas filhas ai

Outros

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

23/07/2013

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 (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

23/07/2013

Regularização
Fundiária

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

24/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

24/07/2013

23/07/2013

cristina da silva carlos

gostaria de saber de meu cadastro que fiz a
varios anos ainda ta valendo porque ate hoje
nunca fui sorteada pago aluguel e esta muito
dificil. aguardo resposta obrigada.

23/07/2013

Talita Rodrigues

Olá, gostaria de saber quando vai ser o proximo
sorteio da cohab?

23/07/2013

marcelo sabino marques

quero fazer o cadastro mais nao tenho tempo
posso cadastra pelo a web?

DATA

24/07/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Olá quero saber como faz para fazer a inscrição
para sorteio de apartamentos da Cohab?

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

24/07/2013

DATA

24/07/2013

NOME

azenat lucas dos santos
barros

SOLICITAÇÃO
por mas uma vez volto a escrever para vcs para
solicitar que por favor me respondao pois estou
sem onde morrar com minha familia minha
situaçao e de total desespero morro com meus
tres filhos e marido mas um netinho de apenas
um ano e cinco meses pagava aluguel com
muitas dificuldades muitas vezes ficavamos sem
comida para pagar o aluguel que era de 480 reais
mas meu esposo ficou desesmpregado eu
tambem desde entao nao tivemos mas condiçoes
de pagar aluguel que atualmente esta muito mas
caro os donos da casa que morramos quer que
desocupemos o imovel pois sao varios meses de
aluguel atrasados se tivesse condiçoes alugaria
outro imovel mas nao temos os alugueis estao
caros de mais sendo que assim nos torna
inpossivel alugar outra casa por deus nos ajude
tambem fazemos parte dos que mas presisao
nao importa a localidade so nos ajudem atermos
uma vida mas digna e decente somos muito
humilhados por estar nestas condicoes
acreditando em um trabalho serio como o de vcs
ja fiz varios cadastros na cohab morro em
campinas a mas de vinte cinco anos e nao posso
acrditar que em tanto tempo de espera nunca foi
possivel que eu tivvesse direito na casa propria
estou mas uma vez suplicando ao serviços da
cohab que me deen um retorno desta solicitaçao
aceito morrar em qualquer bairro so nao posso
mas ficar sem moradia ja fis novo
recadastramento na cohab ja fui ai pessoalmente
porque eu vejo moradias sendo entregues para
pessoas que morrao em areas de risco se dizem
que nao tem moradias disponiveis nao morro em
area de risco mas nao tenho moradia tambem
sou uma habitante de campinas uma cidadan
como os demais porque nao podem me ajudar
porque nao podem me socorrer porque nao
respondem as minhas solicitaçoes eu fico mas
uma vez aguardando que vcs por favor me

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Temos a informar que a Sra. participou do sorteio
realizado em 22/09/2012 para seleção e
hierarquização das famílias a serem atendidas no
Programa Minha Casa Minha Vida, porém não foi
sorteada. É importante esclarecer que o único
Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida. Por ser um Programa do Governo Federal,
a forma de atendimento das famílias é
determinada pela portaria nº 610, de 26 de
dezembro de 2011, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio
para hierarquização do atendimento das famílias
é uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para que participar do próximo
sorteio, que está previsto para acontecer em
setembro de 2013. Aproveito ainda para informar
que a atualização dos cadastros estará suspensa
a partir de 31/07/2013.

25/07/2013

DATA

24/07/2013

24/07/2013

24/07/2013

24/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

gostaria de saber se a caixa e a cohab avisa a
pessoa que o finciamento foi ou não
aprovado?,aprovado eu sei q avisam, depois e os
não aprovados,a gente fica esperadno
eternamente para saber?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal ou da Cohab.

24/07/2013

Anônimo

oii.. gostaria de saber se tem como fazer o
cadastro na cohab sem compravante de renda?
porque trabalho como autonomo e nao
movimento muito minha conta no banco.

Outros

Compareça com toda a documentação e quando
for autônomo fará uma declaração de renda aqui
na Cohab.

24/07/2013

MIRTES MARIA DE
ARAUJO

GOSTARIA DE PASSAR A ESCRITURA E
QUERO SABER COM PROCEDER NESTE
CASO POIS FUI TIRAR A MATRICULA
ATUALIZADA E NÃO CONSTA EM MEU
NOME !!!! COM FAÇO PARA FAZER A
ESCRITURA ?? OBRIGADO NO AGUARDO.

Outros

Este bairro não pertence a Cohab Campinas.
Procure a Cohab Bandeirantes.

24/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

24/07/2013

mirna sizulu costa braz

Gostaria se saber quando começam as inscrições
para o Programa.

DATA

24/07/2013

24/07/2013

NOME

Larissa Loren Ferreira

MARCELO APARECIDO
PINTO DE GOIS

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como funciona o prejeto e qual
providencia deve tomar !

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

24/07/2013

Favor comparecer pessoalmente na Cohab. b
Campinas

25/07/2013

eu comprei esse terreno em 2002 e registrei na
cohab , porem dois anos depois que comprei
esse terreno , me separei da minha ex: , e agora
em 2013 estou tentando vender esse imovel na
justiça e compatilhar o valor com a minha ex: ,
Cópia de contrato
por isso preciso de uma copia do contrato que
assinei na associação de moradores do vila
vitoria , para ajuntar nos autos do processo a qual
estou entrando para venda do imovel .

DATA

24/07/2013

25/07/2013

NOME

Fabiana Ribeiro de Paula

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber se estão fazendo inscrições
para o minha casa minha vida,se estiver até
quando serão feitas as inscrições, quais os
documentos necessários e o horário de
atendimento desde já agradeço.

bom dia. gostaria de saber quanto e o tempo de
espera para ser sorteado e se voçês dao
prioridade para pessoas que tem filhos e etc?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

Outros

O tempo, não podemos estimar, porque se trata
de sorteio. Os dois principais requisitos pa 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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

DATA

25/07/2013

25/07/2013

25/07/2013

NOME

Anônimo

helena ramos santarosa

Anônimo

SOLICITAÇÃO

duvidas sobre cadastros

como posso fazer inscricao as minha casa minha
vida

gostaria de saber se as pessoas da rua 2 de julho
no jd santa lucia bairro bordao vao ser desalojada

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

Outros

Favor entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Habitação, pessoalmente à Rua São
Carlos, 677 (ao lado da Cohab Campinas) ou
pelos fones: 3119-9621. Informações ao Cidadão
Cohab Campinas

25/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Eu tenho 18 anos e não tenho filhos, sou
amasiada com meu namorado a há dois anos E
25/07/2013 jessica karina da silva souza
gostaria de saber se poderia estar fazendo o
cadastro para minha casa minha vida???

Boa Tarde..!! Gostaria de saber se esta aberto a
inscrição da cohab e se também consigo fazer
25/07/2013 Eduardo Francisco Gonzaga essa inscrição via intenet, pois trabalho e tenho
muita dificuldade de sair em horas de trabalho..
aguardo resposta Eduardo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

Outros

Apenas pessoalmente. Os dois principais
requisitos pa 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 (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

25/07/2013

DATA

25/07/2013

25/07/2013

25/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Gostaria de saber se minha esposa pode se
cadastrar na cohab mesmo sendo casada comigo
que tenho nome sujo, o nome dela é limpo. Grato

Outros

Não é possível, pois no seu cadastro ja consta o
nome de sua esposa.

25/07/2013

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

Outros

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para tualizar
seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A
lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

25/07/2013

lilian

ANA CAROLINA CAETANO
DA SILVA

Qual a data de inscrição da coahb o inicio e vai
até quando?Quais documentos e onde faz?
obrigada

qUERIA SABER FIZ MEU CADASTRO NO CIM
EM MEADOS DE 2002 E 2003, COMO FAÇO
PARA SABER SE AINDA ESTA ATIVO.

DATA

25/07/2013

25/07/2013

NOME

Fabio Nunes dos Santos

SOLICITAÇÃO

Gostaria de participar do programa Minha Casa
Minha Vida.

Gostaria de obter informações sobre o programa
Minha Casa Minha Vida, pois pago 500,00 de
aluguel e não tenho casa própria. O dono da casa
que estou morando já me solicitou que eu
Bruna Rafaela de Oliveira
entregue a mesma até dia 10/01/2014, tenho
Araujo
duas crianças pequenas e não tenho condições
de pagar um aluguel maior. Portanto espero que
me ajudem de alguma forma. Aguardo retorno.
Bruna

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

25/07/2013

25/07/2013

elisangela de fatima luis

eu preciso do comprovante de quitacao

Termo de Quitação

Favor comparecer pessoalmente para TOMAR
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

26/07/2013

25/07/2013

elisangela de fatima luis

eu preciso do conprovante de quitacao

Termo de Quitação

Favor comparecer pessoalmente para receber as
informações necessárias.

26/07/2013

DATA

25/07/2013

NOME

NEUSA MARIA MEDICI
ZATTI

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

oLÁ EU GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
Considerando que há necessidade de analisar o
PARA ADQUIRIR A MINUTA ,SENDO QUE MEU
contrato para melhor orienta-la, estaremos
Minuta de Escritura
MARIDO FALECEU EM 1999,E CONTINUEI
entrado em contato em aproximadamente 15
PAGANDO ATE O FINAL DO CONTRATO.
dias.

26/07/2013

cicero batista de lima

gostaria de saber como faço cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

26/07/2013

elisangela de fatima luis

preciso do termo de quitacao

Termo de Quitação

Compareça o adquirente pessoalmente para
solicitar.

DATA
RESPOSTA

26/07/2013

26/07/2013

26/07/2013

DATA

26/07/2013

26/07/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

cadastro

cadastro de michelle dos santos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

26/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

26/07/2013

DATA

26/07/2013

26/07/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

de sabe com eu me inscrevo no programa minha
casa minha vida.

Oi gostaria de saber como eu me inscrevo no
programa minha casa minha vida.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

DATA

26/07/2013

26/07/2013

26/07/2013

NOME

Karina de Oliveira

rosineide bernardo do
nascimento

rosineide bernardo do
nascimento

SOLICITAÇÃO

Gostaria de fazer A atualização do meu cadastro.
Grata.

ola td bem gostaria de saber se ainda estou
cadrastrada ai na sehab...pois fiz o cadastro em
2009 e ate agora nao resebi nenhum
contato....gostaria de saber a previsao de quando
eu possivelmente iria pra sorteio....muito obrig
desde ja agradecida

ola td bem gostaria de saber se ainda estou
cadrastrada ai na sehab...pois fiz o cadastro em
2009 e ate agora nao resebi nenhum
contato....gostaria de saber a previsao de quando
eu possivelmente iria pra sorteio....muito obrig
desde ja agradecida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

Outros

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

29/07/2013

Outros

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

29/07/2013

DATA

28/07/2013

28/07/2013

NOME

ANDRE LUIS CAETANO
PACHECO

aucione maria dos santos

SOLICITAÇÃO

bom dia, gostaria de saber aonde vão ser
contruidas as novas casas/apartamentos q serão
destinados para a segunda fase de
desapropriaçao do aeroporto de viracopos.
aguardo resposta att andre

solicito informacao sobre meu cadastro de
enterecados em moradia do cim

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos a data do próximo sorteio.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

29/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

29/07/2013

DATA

28/07/2013

28/07/2013

NOME

cristhiane aparecida trix
goes

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de obter informações sobre
como me inscrever no cadastro da cohab para
que eu possa obter uma residencia minha, pois a
moro na casa da minha sogra pagando um
aluguem de 600,00 onde nao conseguimos fazer
por meio de guardar uma graninha para comprarmos uma casinha nossa. Aguardo informações,
ate o momento obrigada.

Queria saber como funciona esse projeto

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

DATA

28/07/2013

NOME

Talita de oliveira

SOLICITAÇÃO

como funciona esse projeto

Boa tarde,eu fui sorteada em setembro, já faz
três meses que levei os documentos para
Andreza Mendes da Cunha montagem de pasta, mas a caixa ainda não me
28/07/2013
Scareli
mandou nenhuma carta e nem me ligou. Estou
muito ansiosa,será que vai demorar muito pra eu
obter alguma resposta da caixa? Grata Andreza!!!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal ou Cohab, ou ainda entre em contato
pelo fone: 3119-9570.

29/07/2013

DATA

28/07/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

BOA A NOITE GOSTARIA DE SABER COMO
POSSO PARTICIPAR DO POGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA

Bom dia..Por favor eu gostaria de saber ,se eu
posso adquirir um cartão da minha casa melhor,
eu moro em uma casa da Cohab já faz 9 anos..
até o momento eu não tenho nenhum
documentação que comprove que eu sou
29/07/2013 Cacilda de Almeida Pereira
proprietária do imóvel... eu gostaria da saber se
posso está indo retirar uma cópia da meu
contrato da casa...e como faço para adquirir o
cartão da minha casa melhor.. desde já agradeço
a atenção..

29/07/2013

Marcos Antonio Dias de
Godoy

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

Cópia de contrato

Procure a Caixa Econômica Federal.

29/07/2013

A Cohab Campinas não possui imóveis em
Piracicaba. Procure pela Cohab Bandeirantes.

29/07/2013

Solicito a Cohab,informaçoes a respeito de
quitação do imóvel,ainda,informo que havia
pendencias de encargos com a Prefeitura,iptu e
asfalto,no que já foi regularizadas,se possível
Termo de Quitação
informar o valor do imóvel para que eu possa
usar o FGTS para quitação Sem mais
atenciosamente obrigado Marcos Antônio Dias de
Godoy Piracicaba 29/07/2013

DATA

29/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

JULIANA CRISTINA
TEIXEIRA

BOM DIA POSSUO CADASTRO NA COHAB
DESDE 2009,ESTOU DESEMPREGADA,MORO
DE ALUGUEL E SÓ O MEU MARIDO
TRABALHA NO MOMENTO.TENHO UMA FILHA
E POR ISSO GOSTARIA DE SABER A
RESPEITO DOS PROXIMOS SORTEIOS,MEU
END NO CADASTRO É ANTIGO RUA
ARMANDO ANTONIO D OTAVIANO,338 SAN
MARTIN E MEU ATUAL É ESS ACIMA NO VIDA
NOVA.AGUARDO PROVIDENCIAS EM
RELAÇÃO A EESES SORTEIOS E CHAMADAS
DE PESSOAS,POIS MINHA MAE APARECIDA
ALEXANDRA TEIXEIRA AGUARDA A MAIS
TEMPO QUE EU E O DELA É AREA DE RISCO
NO JD DO LAGO 2 E PESSOAS QUE NAO
PRECISAM SÃO CHAMADAS SENDO QUE JA
PEGOU TERRENO NA INVASÃO DE JULHO
2013 JD DO LAGO 2 PROX A SANTOS
DUMONT E AINDA TEM CASA PROPRIA NO JD
DO LAGO.ACHO UMA FALTA DE
RESPEITO,ESSES PROCESSOS SELETIVOS
DE MORADIA DEVE SER MAIS RIGOROSO E
ATENTO AS PESSOAS QUE BURLAM A
COHAB E QUEM NECESSITA REALMENE É
PENALIZADO.

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 (ATÉ 31 DE JULHO DE
2013). A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

29/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A depuração do seu contrato foi concluída.
Tendo em vista que a Promessa de Compra e
Venda firmada pelo senhor em 30/04/1982
contém a participação do FCVS para o saldo
devedor residual apurado no término da vigência
do contrato, e, considerando-se que até a
presente data não houve o pagamento, pelo
O Proprietário do imovel deseja efetuar o
FCVS, referente a esse saldo pleiteado ao
escritura defintiva de sua propreidade. Deseja se
Fundo-FCVS em seu nome, informamos que a
29/07/2013 HELIO DE JESUS ALBINO
Minuta de Escritura
orientar como proceder para efetivar o ato junto
Minuta de Escritura somente poderá ser
ao Cartório.
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)3119-9590, 3119-9591 ou
3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir
- Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

12/08/2013

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

29/07/2013

Leticia Graziele Basilio de
Freitas

Gostaria de informações sobre o cadastro para o
programa para o meu pai, que é aposentado e
vive de favor na casa de um irmão em Campinas
há mais de 10 anos.

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

29/07/2013

Elisangela

Boa tarde! gostaria de saber como fazer inscrição
na Cohab. Desde já agradeço.

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

Anônimo

Boa tarde, Gostaria de saber até quando posso
fazer o recadastramento no Programa Minha
Casa Minha Vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

29/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

29/07/2013

Sueli Aparecida Batista
Soares

boa tarde gostaria de saber como faço para me
cadastrar no programa minha casa minha vida,
quais os documentos necessarios, todas as
informações eu gostaria de obter obrigada

DATA

29/07/2013

29/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

cintia aparecida celestino

GOSTARIA DE SABER DO PROCESSO DE
SORTEIO, POIS TENHO MUITO INTERESSE,
POIS MORO DE FAVOR E GOSTARIA DE
SABER A POSSIBILIDADES POIS TENHO
CADASTRO DESDE AGOSTO DE 2001, JÁ FUI
ATUALIZAR MEU CADASTRO, MAS SE
NECESSÁRIO ESTAREI INDO NOVAMENTE.
ATENCIOSAMENTE CINTIA APARECIDA
CELESTINO

DIOVANI HENRIQUE
PEREIRA

OLA, PRESCISO SABER COMO FAÇO PARA
ME CADASTRAR NA COHAB PARA SORTEIOS
DE CASA, PRESCISO MUITO SABER
PRESCISO DE UMA CASA URGENTE, QUERO
SABER COMO FAÇO E COMO E OS
PROCEDIMENTOS, POR FAVOR ME AJUDEM

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Aguarde divulgação. CADASTRO NOVO
E ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

DATA

30/07/2013

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

qual a renda pra me inscrever na minha casa
minha vida

30/07/2013

SIMONE DE SOUZA
CUNHA

QUERIA SABER SE AINDA ESTA TENDO
INCRIÇÕES PARA CASA E QUAIS SAO OS
DOCUMENTOS QUE PRECISO PARA FAZER O
CADASTRO??? AGUARDO RETORNO.

30/07/2013

Daniel Antonio de Oliveira

Bom dia, Gostaria de saber quando está previsto
para sair o habite-se do DIC 6

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

Outros

Ainda não temos data prevista para retirada da
Minuta de Escritura do DIC VI.

30/07/2013

DATA

30/07/2013

30/07/2013

30/07/2013

NOME

Anônimo

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Bom dia gostaria de saber se para fazer cadastro
para moradia é necessário estar trabalhando e
qual a renda máxima?

Oi td bm eu queria saber como eu fazo pra fazer
um cadatro minha casa minha vida

oal se eu tenho menos de 2 anos na carteira eu
ja nao posso fazer o cadatro ,

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Procure o Posto de Saude onde você é atendido
e solicite uma Declaração de Atendimento com
mais de dois anos, para comprovar o tempo de
moradia em Campinas.

30/07/2013

DATA

30/07/2013

30/07/2013

NOME

CAROLINE FERREIRA
FEITOZA

Anônimo

SOLICITAÇÃO

BOA TARDE! GOSTARIA DE SABER A
POSSIBILIDADE DE ATUALIZAR O CADASTRO
PELO SITE, PARA O PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA QUE SE ENCERRA NO DIA 01/08.

como possa fazer a inscrição para cohab.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apenas pessoalmente. Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para atualizar seu cadastro (ATÉ 31
DE JULHO DE 2013). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
CADASTRO NOVO E ATUALIZAÇÃO, SE
ENCERRARÁ EM 31 DE JULHO DE 2013. A
PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2013, ESTARÁ
SUSPENSO.

30/07/2013

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
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

30/07/2013

30/07/2013

Camila Cristine Braz

Boa tarde. Gostaria de saber quais são os
procedimentos para participar do cadastro minha
casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro
(ATÉ 31 DE JULHO DE 2013). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. CADASTRO NOVO E
ATUALIZAÇÃO, SE ENCERRARÁ EM 31 DE
JULHO DE 2013. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO
DE 2013, ESTARÁ SUSPENSO.

30/07/2013

Anônimo

h

Outros

Envie sua solicitação.

30/07/2013

30/07/2013

jones dos santos reis

gostaria de receber as copias do contrto

Cópia de contrato

A Cohab Campinas não possui imóveis em
Atibaia.

05/08/2013

30/07/2013

walison gomes da silva

Ola, gostaria de saber se eu posso participar do
projeto para adquirir uma casa, moro atualmente
de alguel, pago um valor de 650 reais de aluguel,
e queria muito adquirir uma casa para eu morar...

Outros

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

30/07/2013

Anônimo

Estou interessada em fazer a inscrição na cohab,
mas gostaria de saber se preciso está
empregada para está fazendo a inscrição?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

30/07/2013

cleide aparecida pereira

gostaria de saber se vou ser chamada ainda esse
ano para fazer o meu recadrastamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

30/07/2013

thiago pereira franco

preciso saber si vcs já entraram em contado
comigo ja passei os a pasta e estou esperamdo
entrar vcs entrar em contato .

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguradar comunicado da Cohab Campinas
ou da Caixa Econômica Federal.

05/08/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

30/07/2013

gilmar martimiano

quero sair do aluguel pelo amor deus me ajuda.

Programa Minha
Casa Minha Vida

30/07/2013

cleide aparecida pereira

gostaria de saber se vou ser chamada para
montar a minha pasta ainda esse ano

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar comunicado da Cohab Campinas
ou da Caixa Econômica Federal.

05/08/2013

30/07/2013

nilson Moreira dos Santos

Tenho interesse em comprar um imóvel no Conj.
Habitacional Nova Era como posso obter mais
informações?

Outros

Favor contactar diretamente com o adquirente
que queira vender o imóvel.

05/08/2013

O Senhor efetuou a quitação do saldo devedor do
seu imóvel em 30/08 do corrente, conforme
consta no protocolo nº 2937/2013. Quaisquer
esclarecimentos adicionais, estamos à disposição
Cópia de contrato
através dos telefones supracitados, ou, nesta
Companhia, sito na Avenida Prefeito Faria Lima,
nº 10 - Parque Itália – Campinas – São Paulo –
CEP: 13036-900.

claudionor pereira dos
santos

quero saber quantas prestaçao esta
faltando;quero quitalas como faço

30/07/2013

Anônimo

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

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

30/07/2013

KARINA DA SILVA
CORREA GOMES

REALIZAR INSCRIÇÃO NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

Elaine Serran de Carvalho

Gostaria de saber se existe um limite máximo de
renda para poder participar do programa
habitacional.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

30/07/2013

30/07/2013

02/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

MEU SONHO E TER UMA UMA CASA
PROPRIA,TENHO DOIS FILHOS,SOU
SEPARADA MORAMOS DE ALUGUEL A MUITO
TEMPO,PAGO 400 REAIS,FORA AGUA E
30/07/2013 SARA REGINA PASCHOAL LUZ,MEU SALARIO E DE 1.200 ISSO PORQUE
TRABALHO A NOITE EM UM HOSPITAL
SONHO MUITO EM SER SORTEADA,TENHO
FE EM DEUS QUE UM DIA ESSE SONHO SERA
REALIDADE.

31/07/2013

Tatiane Aparecida Ribeiro

Bom dia, eu tenho inscrisão na cohab desde á
uns 4 anos atras, qdo era solteira, agora estou
casada e quero alterar meu cadastro posso
alterar por algum sistema telefonico ou via
internet? pode ser meu marido a atualizar? ou
parente (mãe ou pai)? também fiquei sabendo
sobre inscrição para minha casa minha vida ate a
data de hj isso é veridico? se sim posso me
inscrever novamente? aguardo retorno. att
Tatiane

31/07/2013

Anônimo

quais são os documentos para inscrição para
minha casa minha vida?

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

O Cadastro encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

05/08/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

05/08/2013

Anônimo

detalhes sobre inscrições para cohab

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

José Cosmo da Silva

Olá gostaria de atualizar minha inscrição no
cadastro minha casa minha vida. Ficha de
interesse nº 111.093. Se for possível agradeço
desde já. Se não for agradeço mesmo assim.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

juarez moura da silva

Bom dia, Ano passado participei do sorteio das
quase 8 mil unidades PMCMV e gostaria de
realizar novo cadastro para participar
novamente .

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

DATA

31/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Bom dia gostaria de saber se é possível eu saber
se tenho a inscrição da Coab, pois há alguns
anos atrás eu fiz uma inscrição na Prefeitura
Municipal de Campinas, mas não me lembro se
foi Coab ou CDHU, e infelizmente eu não tenho
mais o papel de comprovante de inscrição.
Atenciosamente agradeço a atenção

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Outros

A senhora não foi sorteada em 22/09/2012.
Aguarde o sorteio que haverá neste final de 2013.

05/08/2013

Bom dia, gostaria de saber quais os documentos
necessários para se inscrever no programa minha
31/07/2013 ana camila de sousa cunha casa minha vida, pois soube que hoje é o ultimo
dia para inscrição e pretendo me inscrever.
Obrigada.

31/07/2013

Anônimo

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
CADASTRO

Bom dia, Fiz meu cadastro na cohab há 5 anos e
não estou achando no site uma lista de
31/07/2013 Edilaine Ioriatti Casagrande
comtemplados nos apartamentos as santos
dumond, é possível informar se meu cadastro foi
sorteado?? No aguardo,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

O cadastramento no "CIM" é diário e continuo, só
é interrompido por ocasião de sorteio ou outra
eventual necessidade. Portanto, por motivos do
próximo sorteio previsto para setembro, no dia
31/07 foi o último dia para fazer ou atualizar o
cadastro. Os cadastrados não foram convocados
individualmente, cabendo a cada interessado
cadastrado atualizar seus dados minimamente
uma vez ao ano. O cadastro não alimentado /
atualizado corre o risco de ser excluido. No
Programa Minha Casa Minha Vida, o tempo do
cadsatro não é critério, sugiro que
aproximadamente em Novembro / Dezembro
procure a Cohab para verificar a situação do seu
cadastro. Quanto as filas, é um hábito do
brasileiro deixar para o último dia, portanto não
podemos nos responsabilizar, já que o
cadastramento é continuo, exceto as situações
acima mencionadas. Finalmente, no momento só
dispomos do Programa MCMV. Colocamo-nos a
disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários.

06/08/2013

05/08/2013

Anônimo

Bom Dia, Fui informada que vocês estão abrindo
novamente cadastro para residência.
*PERGUNTA:* 1) Qual é o critério para essas
convocações? 2) E as que foram feitos a mais de
10/20 anos e nunca foram convocadas? O que
fizeram com esses cadastros? 3) Para que fazer
filas enormes novamente e não resolvem o
problema de moradias na cidade, só para mostrar
serviços e fazer as pessoas passar o dia todos
em filas e perder dia de serviço? 4) Se tem
cadastramento novamente é porque tem terrenos
novamente, vão deixar mais milhares de pessoas
na esperança? 5) Me desculpe, mas essa atitude
está totalmente irregular, na minha opinião.

Anônimo

Boa Tarde, gosstariamos de fazer um cadastro
na Cohab. Hoje é o ultimo dia?

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

Gostaria de saber como faço para participar de
sorteios de casas de Cohab. Andréia

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Solicito documentos necessários para inscrição,
Daniel De Campos Cardoso como proceder. Desde já agradeço a atenção.
31/07/2013
Silva
Atenciosamente Daniel De Campos Cardoso
Silva.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013 Andréia Pereira dos Santos

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

31/07/2013

ana paula dos santos de
souza

bom dia gostaria de participar do programa minha
casa minha vida pois pago aluguel. sou solteira
tenho um filho de oito anos,e trabalho por conta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Regiane alves fernandes

preciso de uma casa nao tenho onde morar

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

DANIELA MULLER

BOA TARDE,VI QUE VOCES VAO FAZER O
SORTEIO NO FINAL DE AGOSTO,JA FAZ UM
TEMPO QUE TENHO CADASTRO COM
VOCES,JA RECEBI A CARTA QUANDO TEVE O
OUTRO SORTEIO,ANO PASSADO,GOSTARIA
DE SABER SE É CASA OU APARTAMENTO,E
QUE BAIRRO SERA,GRATA PELA ATENÇÃO
DANIELA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Haverá sorteio neste final de ano, mas ainda não
temos data prevista para o próximo sorteio.

05/08/2013

31/07/2013

Raquel Domingos

Cadastro para minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

Anônimo

Gostaria de Saber o que é preciso para me
inscrever na Cohab? Quero comprar uma casa
ou apartamento. O que preciso para me inscrever
no Minha casa minha vida? obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

maria abigaides almeida
silva

gastaria de saber se meu cadastro esta em dia
para o prasimo sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

Patricia Felizardo caires

Boa tarde gostaria de saber sobre o cadastro q
esta havendo na coahb o q preciso p participar
obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Quais documentos nescesario para se inscrever
na programa minha casa minha vida, se
nescessario ter o nome regularizado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

apto cohab ou cdhu

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

vitor celestino vieira

quero saber se quem tem inscriçaões anterior
poderá participar deste sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro continua participando dos próximos
sorteios, desde que esteja atualizado.

05/08/2013

31/07/2013

celia regina caetano

eu so fiquei sabendo que tinha que recadrastrar
agora o que eu faço vou ficar de fora do sorteio o
que devo fazer moro em dois comado e tenho
dois filhos um de 12 anos e uma e 5 anos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

ANDREA PEREIRA DE
MATOS

COMO CADASTRAR PARA O PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

Gisele Aparecida Souza
Santos de Freitas

Boa tarde acabo de me casar e moro com minha
mãe no Parque Oziél gostaria de fazer um
cadastro para o sorteio como faço?

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Anônimo

Gostaria de saber quais documentos preciso
levar para fazer o meu cadastro da casa própria.
Vi no jornal que hoje é o último dia e eu não sei
quais são os requisitos. Liguei na cohab e a moça
disse que não pode dar informações por telefone.
Obrigada gisele_2612@hotmail.com 19
-37097500 19-88005394

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

DATA

31/07/2013

31/07/2013 Guilhiano Aparecido Pereira

31/07/2013

31/07/2013

DATA

NOME

31/07/2013

Joana D'arc de Souza
Vasconcelos

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

queria a lista do sorteio de hoje porfavor

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Boa tarde, Quero saber qual o procedimento para
se cadastrar e fazer inscrição referente a
31/07/2013 Micaelli Andriotti de Miguel
Habitação Popular. Aguardo retorno. Obrigada,
Micaelli

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

dione de jesus

solicito instruçoes para cadatro do programa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Anônimo

Ola boa tarde!!! Fiz uma inscrição na cohab e
hoje tive a informaççao que preciso renovar o
meu cadastro gostaria de saber se e isso mesmo
e se para fazer novamente o cadastro seria
somente eu ou se poderia ser outra pessoa

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Silvana Amabile Ventino

Boa tarde, Venho por meio desta buscar
informação, se há necessidade de estar
atualizando meu cadastro junto COHAB. Se
houver qual o prazo que preciso esta
comparecendo a unidade. Aguardo informação e
orientação. Att

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

jaqueline carvalho

quero sabe quando vai ter o proximo sorteio pois
já fais mais de 12 anos que espero e nada tem
gente com 1 ano de cadastro consegui ..pago
aluguel e dois filhos

Outros

Haverá sorteio neste final de ano, mas ainda não
temos data prevista.

05/08/2013

WILLIAM LUIZ DE
OLIVEIRA

TENHO UM CADASTRO PARA ADQUIRIR
MINHA CASA PRÓPRIA E DESEJO SABER
QUANTO TEMPO DEVO ESPERAR PARA TER
ESTA CASA. ATENCIOSAMENTE, WILLIAM

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar o sorteio.

05/08/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

luciana de jesus santos

recadastramento

Programa Minha
Casa Minha Vida

31/07/2013

Edivaldo Merlin Cardoso

Pela segunda vez fiquei como suplente, é
necessario refazer o cadastro na cohab ou isso é
automatico

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab.

05/08/2013

Anônimo

já tenho cadastro desde 2009 no qual eu preciso
atualizar pois agora tenho uma filha de 2 anos
que tenho que por no meu cadastro posso esta
indo ai atualizar ou vocês não estão atualizando?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

Rita de Cássia Jorge

Sou servidora pública há quase 29(vinte e nove
anos) no Governo do Estado de São
Paulo(Educação).

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor enviar sua solicitação. Para fazer cadastro
novo e alteração de cadastro, encontra-se
suspenso desde 01/08/2013. Ainda não temos
data prevista para retornar.

05/08/2013

05/08/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

Anônimo

ATE QUE DIA E AS INSCRIÇAO DA COHAB

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

31/07/2013

Anônimo

ATE QUE DIA E AS INSCRIÇAO PARA A
COHAB

Outros

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

cristina ap. nunes dos
santos

gostaria de fazer inscrição no programa minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

Anônimo

ola boa noite, gostaria de saber quanto tempo a
caixa demora para analisar um cadastro

Outros

Aguarde comunicação da Cohab ou ligue para f:
3119-9570.

05/08/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

31/07/2013

Fiz uma inscrição a muitos anos e nunca mais me
chamaram; gostaria de saber se preciso fazer
alguma atualização de dados; caso haja
Tamar Aparecida da Silva
necessidade tenho que ir pessoalmente ou posso
Oliveira
fazer pelo computador? Fico no aguardo de uma
resposta de vocês o mais breve possível. Grata
Tamar

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer cadastro novo e alteração de cadastro,
encontra-se suspenso desde 01/08/2013. Ainda
não temos data prevista para retornar.

05/08/2013

31/07/2013

TENHO CADASTRADOS A 7 ANOS E FIZ
RENOVAÇÃO UMA TRÊS VEZES E NÃO FUI
CONVOCADO PARA RENOVAR MEU
CADASTRO QUERIA SABER SE VOU ENTRAR
NO SORTEIO OU PERDI MEU CADASTRO POR
FAVOR ME DE UMA POSIÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

05/08/2013

DATA

NOME

FABIO HENRIQUE
RODRIGO CHAVES DA
SILVA

SOLICITAÇÃO

