cohab

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

MÊS: Setembro/2013 TOTAL: 327
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

PRECISO MUITO ME CADASTRAR NO MINHA

01/09/2013

THAIANE SILVA SOUSA

CASA MINHA VIDA, VIM DO NORDESTE DA
BA, MORO EM UMA CASA DE ALUGUEL,
MINHA RENDA MAL ESTÁ DANDO PARA O

Programa Minha
Casa Minha Vida

CUSTO DOS MEUS ESTUDOS.PRECISO
URGENTEMENTE DE UMA OPORTUNIDADE.

01/09/2013

FABIO ROSSI PILZ

01/09/2013

Fábio Barbosa Ferreira
Alves

02/09/2013

Anônimo

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Um dos critérios é residir em Campinas a mais
de dois anos. Para fazer cadastro novo e
alteração de cadastro, encontra-se suspenso
desde 01/08/2013. Ainda não temos data prevista

02/09/2013

para retornar.

PRETENDO ADQUIRIR UM IMÓVEL MAS NÃO
SEI COMO ME CADASTRAR.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Gostaria de me increver para aquizição de
moradia

Programa Minha
Casa Minha Vida

gostaria de saber como funciona o "minha casa

Programa Minha

minha vida"

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

02/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
cadastramento no CIM ou a alteração de

02/09/2013

Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

02/09/2013

Outros

Compareça pessoalmente para verificar a sua
situação.

me encontro morando nessa casa ao qual estava
abandonada etenho 5 filhos pagava seisentos
02/09/2013

eloisa bueno germano

reais de aluguel estsva passando uma situaçao
dificil quero regularisar a situaçao da casa nao
tenho para onde ir ja fui ai na coabe mais nada
foi resolvido espero uma resposta deus abençoe

02/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber quais os documentos
necessários para retirar a escritura do imóvel
acima citado. O imóvel está em inventário e em
nome da minha avó e dos filhos. A minha vó
02/09/2013 Gisele Carla Teixeira Infante

Minuta de Escritura
precisa ir junto para retirar essa escritura?
Quanto tempo demora? Precisa agendar um dia

Vamos analisar os documentos na pasta do Sr.
Raphael Infante e, entraremos em contato,
através do seu e-mail.

02/09/2013

para fazer essa solicitação ou retirar? O contrato
é número 73.011, mas no campo não consigo
inserir. Obrigada. Gisele
02/09/2013

Anônimo

Gostaria de saber como funciona esse programa
e como faço pra participar?
Bom dia, gostaria de estar sabendo quando vai

02/09/2013

Anônimo

02/09/2013

Damella Meybianne Hilana
Brandao

abrir as inscrições para Cohab ou se já esta
aberta?
Gostaria de fazer a solicitação no programa
minha casa minha vida,meu marido e eu não
temos condições de ter um imóvel por este
motivo estamos recorrendo a cohab de campinas
para realizar nosso sonho.

Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

02/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

02/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

02/09/2013

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER SE VCS
ESTÃO FAZENDO CADASTRAMENTO PARA O
PROGRAMA,E DESDE QUANDO E ATÉ QUE
DADA VAI, E QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS
02/09/2013

lilian ap. de lima,

NESCESSARIOS E SE POSSIVEL ME
ENFORME QUAIS SÃO OS CRITERIOS PARA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

02/09/2013

A SELEÇÃO, PQ MORO DE ALUGUEL E
TENHO 3 FILHOS NAO SEI SE ISSO CONTA.
OBRIGADA AGUARDO RETORNO ATT: LILIAN

02/09/2013

DANIELE CRISTINA
JOAQUIM

Vi que houve um sorteio no dia 19 de agosto ,
mas não achei no site a lista dos contemplados,
como faço para saber se estou na lista. Aguardo
retorno. Grata Daniele

Programa Minha
Casa Minha Vida

Este sorteio foi para quem ja foi sortado em 21
de setembro de 2012. O próximo sorteio será em
21 de setembro de 2013.

02/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se quem fez os cadastro em
02/09/2013

02/09/2013

Anônimo

julho vai estar participando do sorteio de
setembro? Como é feita a seleção para participar

Anônimo

do sorteio? Porque eu não estou na lista para
participar do sorteio?
Boa Tarde gostaria de saber se fui escolhida no
programa minha casa Maria da Conceição de
Lima RG 37042309-4
Moro no Residencila Sirius e no C4 na torre 10
Apt 44 ou 43 foi vendido com contrato de gaveta,
o homem que comprou não esta pagando as

02/09/2013

Anônimo

parcelas e nen o condominio, isso não é correto
pessoas precisando de apartamento e o pessoal

Outros

ALESSANDRO NEVES DA
SILVA

NESSICITO DE CASA TENHO 2 FIHLOS E
NAO TENHO CASA PROPRIA
Boa tarde! Gostaria de saber se esse sorteio que

02/09/2013

Anônimo

02/09/2013 Patrícia da Rocha Tavares

terá agora dia 21, teremos que estar presente ou
vai ser igual ao do ano passado? Att
Eu fiz a inscrição da minha casa minha vida,e
gostaria de saber se vai demorar para sair uma
casa para mim? E também quando vai ter o
próximo sorteio do programa minha casa minha
vida? Preciso muito dessa casa. Espero que não

02/09/2013

do sorteio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

vendendo, gostaria que vcs ou a Caixa promovese uma visita.

02/09/2013

Compareça para verificar o que desabilitou o seu
cadastro a não estar na lista dos que participarão

Favor consultar a lista de convocados que está
no site da Cohab.

02/09/2013

Informamos que a fiscalização da ocupação dos
imóveis é de competencia da Caixa Economica
Federal. Caso queira efetuar denúncia de tais
irregularidades, solicitamos que seja feito através
do site do programa http://mcmv.caixa.gov.br/ e

06/09/2013

0800 721 6268,ressaltando que é necessário
dados concretos para apuração da denúncia.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

02/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Vai ser igual ao do ano passado.
Comparecimento fica a seu critério.

02/09/2013

O sorteio será em 21 de setembro de 2013 Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira,
Rua João Batista Morato do Canto, s/n - São
Bernardo – Campinas – SP.

03/09/2013

demore. obrigada
02/09/2013

janilson leite araujo

quando vai ter a nova escriçao para os

Programa Minha

apartamentos

Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

03/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista de convocados para o sorteio,
02/09/2013

camila cristina pereira

gostaria de saber se estou fazendo parte do
sorteio desse ano e a data doi sorteio..

oi tudo bem.eu sou deficente auditivo e perguntei

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ferreira Rua João Batista Morato do Canto, s/n São Bernardo – Campinas
O sorteio será em 21 de setembro de 2013 sorteio no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira,

03/09/2013

02/09/2013

marcelo vieira

02/09/2013

Anônimo

Gostaria de saber quando começará a entrega
dos apartamentos no vila Abaeté?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

03/09/2013

02/09/2013

Viviane Dias

Gostaria de saber quando será entregue os
apartamentos na Vila Abaeté

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

03/09/2013

02/09/2013

ana carolina da silva

Eu gostaria de saber sobre as inscrições para o
projeto ,minha casa minha vida quando vão ser ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

03/09/2013

Não tenho casa própria como posso fazer para
participar desse programa. Meu nome esta no

Programa Minha

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

03/09/2013

Anônimo

e tem vaga e ok aviso boa sorteio

spc e de meu esposo tambem mas quero
participar como posso fazer.

Cópia de contrato

neste site. O sorteio será em 21 de setembro de
2013 - sorteio no Ginásio de Esportes Rogê

Casa Minha Vida

Prezados, bom dia! Gostaria de saber como
proceder para a alteração/atualização de meu
endereço atual. Nome: Viviam Cristina de Souza
03/09/2013

VIVIAM CRISTINA DE
SOUZA

CPF: 339.088.018-69 RG: 41.205.299-4 SSP/SP
End. R. Nelson Barbosa da Silva, 110 - apto 42

03/09/2013

Jacqueline Maria Corrêa

vez que eu fico sabendo já acabou a inscrição e
não quero perder desta vez. Obrigada

03/09/2013

03/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

Bl. B Bairro: DIC-VI Cidade: Campinas/SP CEP:
13054-609 grata, Viviam Cristina de Souza
viviam_souza@yahoo.com.br
Boa tarde, preciso da informação de quando
vocês vão iniciar o cadastro novamente. Toda

Rua João Batista Morato do Canto, s/n - São
Bernardo – Campinas – SP

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

03/09/2013

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

03/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Fui convocada para montagem de pasta em

03/09/2013

Viviane Dias

maio/2013,gostaria de saber como esta minha
situaçao,se foi aprovado sem mais agradeço.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor aguardar comunicado da Cohab Campinas
ou da Caixa Econômica Federal ou ainda ligar
para os fones: 3119-9570 / 3119-9571.

03/09/2013

o C4 do Sirius esta horroso não da para aguentar
mais o barulho delas barracas, é som alto ate de
madrugada, droga o dia e a noite toda, ja liguei
na policia por causa do barulho mais nada foi
feito, fora que estrago toda a visa dos predios,
03/09/2013

Anônimo

tem muito lixo e agora os donos das barracas
estao colocando as mesas e cadeiras no meio da

Programa Minha
Casa Minha Vida

rua atrapalhando a circulação, eu tenho que ficar
trancada dentro de casa com as crianças por
causa do barulho que entra dentro do

Informamos que a fiscalização do comércio
irregular é de competência da SETEC, através de

06/09/2013

denúncias pelo telefone 3734-6152 e 156.

apartamento. Ja reclamei na Emdec e nada até
agora. Nos ajudem!
Boa Noite Gostaria de saber como está o
03/09/2013

BIANCA ALVES LEDIO

andamento de pessoas inscritas no programa
minha casa minha vida??? Seria possivel eu
saber minha numeração de chamada?? Aguardo

O número de inscrição não existe, o número de
Programa Minha
Casa Minha Vida

retorno Bianca

03/09/2013

Anônimo

como mim escrever na minha casa minha vida

cada cadastrado é o seu CPF. O sorteio será em
21 de setembro de 2013 - sorteio no Ginásio de
Esportes Rogê Ferreira, Rua João Batista Morato

04/09/2013

do Canto, s/n - São Bernardo – Campinas – SP

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.

04/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA ESTOU QUERENDO COMPRAR UMA
CASA AQ EM SANTA BARBARA D OESTE NA
RUA VENCESLAU BRAS CONJUNTO 31 DE
MARÇO,ELA NÃO DA FINANCIAMENTO POR
VCS N LIBERAREM TODA DOCUMENTAÇÃO
04/09/2013

janete

SEGUNDO PROPRIETARIO, O MESMO DIZ A
JA ESTA QUITADA , EU POSSO COMPRA-LA

Termo de Quitação

Apenas podemos dar informações para o
proprietário. Solicite que ele entre em contato

04/09/2013

com a Cohab Campinas nos fones: 3119-9558.

POR CONTRATO E DEPOIS PASSAR PARA
MEU NOME ??? TEM MAIS ALGUMA
PENDENCIA ESSA CASA?O Q VCS PODEM
ME ORIENTER QUANTO A ISSO? DESDE JA
GRATA.

04/09/2013

Flavio Luis Rita

Gostaria de saber como anda o cadastro que eu
fiz há alguns anos atrás, se ainda esta valendo
ou não.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Moro no Residencila Sirius e no C4 na torre 10
Apt 44 ou 43 foi vendido com contrato de gaveta,
04/09/2013

Anônimo

o homem que comprou não esta pagando as
parcelas e nen o condominio, isso não é correto
pessoas precisando de apartamento e o pessoal
vendendo, gostaria que vcs ou a Caixa promovese uma visita.

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

04/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Informamos que a fiscalização da ocupação dos
imóveis é de competencia da Caixa Economica

Programa Minha
Casa Minha Vida

Federal. Caso queira efetuar denúncia de tais
irregularidades, solicitamos que seja feito através
do site do programa http://mcmv.caixa.gov.br/ e
0800 721 6268,ressaltando que é necessário
dados concretos para apuração da denúncia.

06/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

o C4 do Sirius esta horroso não da para aguentar
mais o barulho delas barracas, é som alto ate de
madrugada, droga o dia e a noite toda, ja liguei
na policia por causa do barulho mais nada foi
feito, fora que estrago toda a visa dos predios,
04/09/2013

Anônimo

tem muito lixo e agora os donos das barracas
estao colocando as mesas e cadeiras no meio da

Programa Minha
Casa Minha Vida

rua atrapalhando a circulação, eu tenho que ficar
trancada dentro de casa com as crianças por

Sua Solicitação anterior foi encaminhada para a
Coordenadoria de Serviço Social da Cohab

04/09/2013

Campinas nesta data, 04/09/2013.

causa do barulho que entra dentro do
apartamento. Ja reclamei na Emdec e nada até
agora. Nos ajudem!

04/09/2013

roberta cristiane prado

Gostaria de saber quando abre inscrição para o
minha casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

04/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

bom dia! sobre o programa minha casa minha
04/09/2013

Anônimo

vida, observei que a renda familiar não pode
ultrapassar R$ 1.600,00. Minha duvida: R$
1.600,00 bruto ou liquido no holerite ?? grata e no
aguardo, Priscila

Programa Minha
Casa Minha Vida

A renda considerada pela Caixa Econômica
Federal é a bruta.

04/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Sra. Aline, em breve será divulgada uma nova
lista. Aguarde a análise dos recursos.

04/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

04/09/2013

Procurei meu nome na lista Apta para o sorteiro
de 2013 e não achei entrei em contato com a
Cohab e a moça verificou e disse que houve um
04/09/2013

Aline Jose Maria

erro e que meu nome já iria ser colocado na lista
e agora estou verificando e meu nome ainda não
se encontra quero saber quando que ele vai ser
inserido pois foi verificado que eu tenho o direito
de participar do sorteio.

04/09/2013

CAMILA BROLACCI
MASSARENTI

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ME
INSCREVER NO SORTEIO DAS CASAS? E
QUAIS DOCUMENTOS QUE É NECESSÁRIO?

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

04/09/2013

Elaine Santos

04/09/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Gostaria de increver no programa minha duvida é
sorteio?? ou posso ir direito na caixa passar por
analise com eles?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

queria saber como faço para fazer a inscrição

Programa Minha

para o minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de

04/09/2013

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

04/09/2013

recebi o edital de convocação do minha casa
minha vida/Cohab, eu e a mãe da minha filha,
não fomos casado no papel, moramos juntos
04/09/2013

Anônimo

varios anos, fizemos uma decl. de uniao estavel
simples, porem nesse momento não estamos
mais juntos. Nossa filha ficou morando comigo, hj
moramos c/ minha mae de favor, gostaria de
saber se eu sozinho não tenho direito ao

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde o sorteio e depois regularize sua
situação civil e quando reabrir o cadastro, venha
atualizar seus dados.

04/09/2013

programa ?
BOA TARDE GOSTARIA MAIS UMA VEZ DE

04/09/2013

CRISTIANE APARECIDA
DE SOUZA

OBTER INFORMAÇOES SOBRE AS
REUNIOES DO RESIDENCIAL SIRIUS POIS
AINDA NÃO FUI INFORMADA DAS
DATAS,DESCULPE-ME A INCISTENCIA MAS
ESTOU ANCIOSA PARA ESTAR

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar o contato das Assistentes Sociais
ou ligar para os fones: 3119-9644 / 3119-9645 /

04/09/2013

3119-9648.

RESOLVENDO.MEU APARTAMENTO É NO B-4
QUADRA 4 AP 32
BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER COMO

04/09/2013

TELMA MARIA DOS
SANTOS

FAÇO PARA ME ESCREVER NO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA? EU PRECISO TER
CADASTRO NA COHAB? TENHO UMA FILHA
NÃO SOU CASADA E NÃO POSSUO CASA
PRÓPRIA, MAS TRABALHO REGISTRADA EU
CONSIGO FAZER MINHA INSCRIÇÃO AINDA
ESTE ANO NA COHAB? OBRIGADA TELMA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

04/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

como fazer pra ver os ganhadores do ultimo
sorteio do minha casa minha vida

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O sorteio será em 21 de setembro de 2013 04/09/2013

04/09/2013

Anônimo

quero saber como faço para concorrer a uma
casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa noite.. como ja tinha conversado com a
sistencia social gostaria de saber o por que a
renda do meu esposo nao passou pela caixa

04/09/2013

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

minha sogra dependo dela e do meu esposo para
nos sustentar queria saber se vcs podem fazer

04/09/2013

Bernardo – Campinas – SP
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

05/09/2013

Conforme consta no comunicado que a Sra.

chegou a carta dizendo que nao foi aprovado a
renda do meu esposo e de 758.00 tendo uma
doença que faz tratamento para o resto da vida e
tendo que cuidar de uma familia de 7 pessoas
com essa renda vivendo de favor na casa da

sorteio no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira,
Rua João Batista Morato do Canto, s/n - São

recebeu, o motivo da reprova é informado pela
Caixa Econômica, devido ao sigilo bancário.
Sendo assim, a Sra. deverá ir a uma agência da
Programa Minha
Casa Minha Vida

algo pelo o que a senhora me informou que
poderia tentar novamente por nao ter registro na

Caixa Econômica portando esse comunicado e
solicitar que lhe seja informado o motivo da

12/09/2013

reprova. Caso a renda familiar tenha sido
alterada, e seja inferior a R$ 1600,00, a Sra.
poderá montar uma nova pasta, a partir de
25/09/2013, pois antes dessa data não estamos
atendendo o público.

minha carteira to dezempregada desde do mes 2
de 2013 fui ai no mes 3 e informei que nao
trabalhava mais nossa renda nao chega a 1,600
o que devo fazer agora

04/09/2013

Anônimo

Gostaria me informar como posso fazer para
participar do cadastro da Cohab ???????

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

05/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Fiz inscrição na COHAB há quase 10 anos e

05/09/2013

RITA TENORIO DE
HOLANDA

05/09/2013

Anônimo

05/09/2013

Anônimo

05/09/2013

05/09/2013

05/09/2013

ainda não fui chamada. Tenho vários conhecidos
fizeram também e que já foram chamado. Tem
algum problema com meu cadastro? Inclusive
parece que estão construindo no Jd. São José,
que é perto da minha casa, será que eu tenho
como conseguir nesse bairro? Preciso procurar
por vocês novamente devido ao tempo
decorrido?
Qual o custo para requer e os documentos
necessários para solicitar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

atualizando, mas no momento encontra-se
suspenso para atualização. Aguarde retornar a
fazer atualização e venha recadastrar seus

05/09/2013

dados.

Termo de Quitação

Favor enviar sua solicitação.

Bom dia gostaria de saber se já saiu a lista para

Programa Minha

Sim a lista encontra-se no site da Cohab. Canto

o sorteio que acontecerá esse mês.

Casa Minha Vida

superior direito, ícone azul.
O sorteio será em 21 de setembro de 2013 -

Anônimo

onde sera realizadoo sorteiodo dia 21/09

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

Gostaria de saber se posso fazer cadastramento
na cohab.

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira,
Rua João Batista Morato do Canto, s/n - São
Bernardo – Campinas – SP
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

Qual o custo e documentos necessários para
requerer o termo de quitação do imóvel?

Termo de Quitação

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

05/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Esta lista é de todos que irão participar do sorteio
de 21 de setembro de 2013.

05/09/2013

Anônimo

boa tarde gostaria de saber sobre o cadastro pra
05/09/2013

O cadastro é sempre necessário estar

josiane rodrigues alves

2013,pois meu nome esta na lista..se é uma lista
pra sorteio ou ja foi sortiado..fico no aguarde

05/09/2013
05/09/2013

05/09/2013

05/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o pleito, solicitamos o
agendamento nesta Cohab-CP, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos – CLFU,
telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 08h às 16h. Conforme determina a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,

05/09/2013

Iraci Pereira Saura

Gostaria de saber se já está liberada a minuta
desta residencia

informações financeiras decorrentes das
Promessas de Compra e Venda somente podem
Minuta de Escritura
ser fornecidas aos adquirentes das unidades

30/09/2013

habitacionais e/ou a seus representantes legais,
com a apresentação de Procurações específicas
para esse fim. Quaisquer esclarecimentos
adicionais, estamos à disposição através dos
telefones supracitados, ou, nesta Companhia,
sito na Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália – Campinas – São Paulo – CEP:
13036-900.
Boa Tarde Gostaria de saber qtos boletos está
em atraso.E também se for possível,se poderia
05/09/2013

Daniel de Medeiros

me mandar os 5 mais antigos,para efetuar o
pagamento.Pode mandar no meu email:
danielmgigante@yahoo.com.br Obrigado

Outros

Fvaor ligar para o Departamento de Cobrança e
solicitar, nos fones: 3119-9577 / 3119-9580.

05/09/2013

Att:Daniel de Medeiros
Ola Boa Noite! Gostaria de saber sobre o sorteio
para seleção de candidatos ao Programa Minha
Casa Minha Vida 2013, pois realizei o cadastro
05/09/2013

Janaina Martins Barbosa

alguns anos atras e meu nome esta na lista.
Preciso atualizar meus dados na coahb para que
possa ter direito a participar ou somente caso
seja sorteada? Fico no Aguardo.. Obrigada

O seu nome estando na lista, aguarde o dia do
Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio, que será em 21 de setembro de 2013.
Para fazer cadastro novo e alteração de
cadastro, encontra-se suspenso desde
01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

06/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite. Gostaria de saber como devo
proceder para fazer a inscrição no programa
minha casa minha vida. Minha renda geralmente

05/09/2013

Regina dos Santos

é de 1 salário e meio (aprox 1.200,00) ,porem,no
momento estou desempregada. Gostaria de
saber como funciona o programa, quais são as
documentações necessárias para se inscrever,
quais os locais de inscrição e datas. Desde já

Programa Minha

O cadastramento no CIM ou a alteração de

Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

06/09/2013

agradeço e fico no aguardo das informações
Atte: Regina dos Santos
tenho uma duvida: eu fiz inscrição na COHAB a
muitos anos atrás e nesta época eu era casado.
Hoje em dia eu estou divorciado. Dias atrás
06/09/2013

Anônimo

recebi uma carta da COHAB solicitando que eu
compareca na COHAB. O problema é que estão
solicitando que eu leve os documentos meus e

06/09/2013

da mina ex-esposa. Minha duvida seria: eu posso
continuar participando do programa da COHAB
mesmo tendo me divorciado?

06/09/2013 jonatas de almeida machado

Oi..bom dia!!..preciso saber se em setembro
haverá sorteio de aptos ou
casas..aguardando,pois preciso muito
urgente!!..Obrigado!!..

Programa Minha
Casa Minha Vida

06/09/2013

Anônimo

desinteresse? Enfim como funciona a politica
para manutençao da minha intençao em ser
sortiado pelos novos projetos! Obrigado

Rua João Batista Morato do Canto, s/n - São
Bernardo – Campinas – SP O sorteio será de

06/09/2013

apartamentos.

Ola, Tenho cadastro na cohab de campinas
desde 2009, gostaria de saber preciso fazer algo
para manter meu cadastro ativo? Se por acaso
meu cadastro pode ter sido caracterizado como

O sorteio será em 21 de setembro de 2013 sorteio no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira,

É necessário manter o cadastro sempre
Outros

atualizado. A alteração de cadastro, encontra-se
suspensa desde 01/08/2013. Ainda não temos
data prevista para retornar.

06/09/2013

DATA

06/09/2013

NOME

CRISTIANE APARECIDA
DE SOUZA

SOLICITAÇÃO
POSSO VISITAR O APARTAMENTO OU O
CONDOMINIO ANTES DAS REUNIOES ESTOU
AGUARDADNDO UM CONTATO DA ASS.
SOCIAL ANA PAULA PARA AS REUNIOES
DOS CONDOMINIOS OBRIGADA CRISTIANE

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é possível visitar os condomínios, mas entre
Programa Minha
Casa Minha Vida

em contato com a Assistente Social Ana Paula,
atraves dos fones: 3119-9644 / 3119-9648.
Cohab Campinas

06/09/2013

O MEU É B 4

06/09/2013

Antonio Andrade

Informações sobre inscrição no programa Minha
Casa Minha Vida em Barão Geraldo, Campinas SP. Qual o próximo lançamento no distrito de

Programa Minha
Casa Minha Vida

Barão Geraldo e como fazer a inscrição.

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

06/09/2013

Objetivando atender o pleito, solicitamos o
agendamento nesta Cohab-CP, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos – CLFU,
telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 3119-

06/09/2013

Claudecir Rodrigues da Silva
Júnior

O solicitante é bastante procurador do Títular,
comprometendo-se desde já a apresenta-la.

Minuta de Escritura

9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 08h às 16h. Conforme determina a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,

30/09/2013

informações financeiras decorrentes das
Promessas de Compra e Venda somente podem
ser fornecidas aos adquirentes das unidades
habitacionais e/ou a seus representantes legais,
com a apresentação de Procurações específicas
para esse fim.

06/09/2013

Anônimo

como funciona?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

06/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa noite.. como ja tinha conversado com a
sistencia social gostaria de saber o por que a
renda do meu esposo nao passou pela caixa
chegou a carta dizendo que nao foi aprovado a
renda do meu esposo e de 758.00 tendo uma
doença que faz tratamento para o resto da vida e

06/09/2013

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

tendo que cuidar de uma familia de 7 pessoas
com essa renda vivendo de favor na casa da
minha sogra dependo dela e do meu esposo para
nos sustentar queria saber se vcs podem fazer
algo pelo o que a senhora me informou que

Programa Minha
Casa Minha Vida

A solicitação ja foi encaminhada para a
Coordenadoria de Serviço Social da Cohab
Campinas, em 04/09/2013, aguarde sua
resposta.

06/09/2013

poderia tentar novamente por nao ter registro na
minha carteira to dezempregada desde do mes 2
de 2013 fui ai no mes 3 e informei que nao
trabalhava mais nossa renda nao chega a 1,600
o que devo fazer agora agradeço desde de ja
boa noite gostaria de saber se e verdade que
quem tem cadastro na cohb dando adiantondo
uma entrada vcs adianta a entrega do imovel é

O único Programa Habitacional em andamento
em Campinas é o Minha Casa Minha Vida e a
seleção da família a ser atendida é através de
sorteio. Verificamos em nosso banco de dados e

se agente escolhe o imovel pq eu pago aluguel é
estou ficando sem condiçôes pra continua
06/09/2013

ana lucia aires do
nascimento andrade

pagando aluguel meu interesi e uma casa pq
minha familia e grande samos em 5 pessoas
mais se nâo for posivel nâo tem problema o
importante pra mi e sair do aluguel pq cada vez
fica mais caro se for verdade gostaria que se
posivel for entre em contato comigo no telefone
19/91237866 obrigado ateciosamente ana lucia

Programa Minha
Casa Minha Vida

a Sra. possui cadastro na COHAB/CP, portanto
deverá aguardar o próximo sorteio que
acontecerá em 21/09/2013, referente ao
Empreendimento Takanos. Aproveitamos ainda
para informar que não procede a informação que
se a pessoa "dar um adiatamento" recebe o
imóvel rapidamente.

12/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

No dia 06/Set eu fiz 1 pergunta e tive a resposta
muito insuficiente do atendente Marcelo R. B.

Anônimo

documentos). Minha única duvida é que estão
solicitando vários documentos referentes a minha

Outros

O sr. não foi sorteado no ano de 2012. Irá
participar do sorteio de 21/09/2013. O sistema de
cadastro está fechado temporariamente, portanto

2012, mais não recebi nem um comunicado em
carta, quando fiz a escrição morava em outro
Outros

08/09/2013

Anônimo

Anônimo

programa minha casa ninha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

eu gostaria saber se esta aberto inscrição minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

08/09/2013

mara clemente de sousa

programa minha casa minha vida

08/09/2013

Anônimo

programa minha casa minha vida

é preciso aguardar a reabertura para atualização
de endereço. Não temos previsão de data. O sr.

09/09/2013

pode acompanhar as notícias através deste site.
obrigada.

oliveira n05 Jd. Cristina Campinas Cep:13054024 CPF:220.640.978.05 RG:45.476.052.8 no
aguardo Grato Carlos Eduardo Ferreira.
08/09/2013

12/09/2013

cadastro esteja apenas em seu nome não há
necessidade do comparecimento e apresentação
dos documentos de sua ex esposa.

Boa Dia, Entrando no site na cobab, verifiquei
que meu nome está na lista de solteados de

endereço o que devo fazer nesse caso?
Atualmente estou morando Rua:antonio de

realizar tal verificação. Caso esteja em nome do
casal, ambos deverão entrar em acordo e decidir
quem será o atendido. Nesse caso, o casal
deverá comparecer à COHAB para quem for
desistir assinar um termo de dessitência. Caso o

gostaria de dizer que o outro atendimento foi
muito ruim e vcs poderiam melhorar para evitar
de eu abrir mais e mais chamados

Carlos eduardo ferreira

RESPOSTA

Primeiramente precisamos saber em nome de

ex esposa mas hoje sou divorciado. Preciso levar
os documentos dela ou apenas os meus? E

07/09/2013

DATA

quem está o cadastro. Como sua solicitação foi
realizada de forma anônima não foi possível

Ribeiro. O ticket foi o 2013/002135. O que eu
gostaria de saber é se o meu cadastro (pelo qual
recebi a carta para comparecer aí com vários
07/09/2013

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de

10/09/2013

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

DATA

08/09/2013

NOME
Rita de fatima clemente dos
santos

SOLICITAÇÃO

programa minha casa minha vida

08/09/2013

Anônimo

Programa Minha Casa Minha Vida

08/09/2013

MARCOS DA SILCVA

Programa Minha Casa Minha Vida

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

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de

10/09/2013

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
Compareça para saber o que houve com a sua
convocação o mais rápido possível, no horário

10/09/2013

das 9:00 as 13:00 horas, de segunda à sextafeira. Se não puder comparecer, ligue para o
fui sorteada no muinha casa minha vida, e
convocada para comparecer na COHAB dia
17/07/2013, porém não vi a convocação, hoje
09/09 quando estava lendo o diario oficial resolvi
09/09/2013 priscilla de toledo francisco
ver a achei meu nome, porém não recebi

fone: 3119-9570. Favor entrar em contato com a
COHAsp (Cooperativa Habitacional dos
Servidores Públicos) no telefone: 3231-0510,
Programa Minha
Casa Minha Vida

nenhuma carta de convocação, posso
comparecer em outra data ou perdi? Grata,

com a Sra. Solange. MaSORTEIO: 600
UNIDADES – RESIDENCIAL TAKANOS –

10/09/2013

REGIÃO NORTE – 327 UNIDADES PARA
PESSOAS EM ÁREAS DE RISCO E 273
CADASTRADOS NA COHAB. O sorteio será em

Priscilla.

21 de setembro de 2013, às 9:00 horas - sorteio
no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira, Rua João
Batista Morato do Canto, s/n - São Bernardo –
Campinas – SP.
Quero me inscrever para realização do Programa
Minha Casa Minha Vida,seja ele apartamentos ou
casas, com pagamento através da Caixa ou outro
09/09/2013

ALEXANDRE COSME
BORGES DA COSTA

orgão de confiança. Desde já agradeço a atenção
e estou disponivel para estar indo pessoalmente
quando precisar, de alguns documentos para a
efetivação da incrição. Alexamdre Cosme Borges
da Costa. Muito obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, gostaria de saber como posso fazer
parte do plano Minha Casa, Minha Vida. Sou
solteira tenho 41 anos e um filho de 15. Moro

09/09/2013 Elaine Aparecida Nogueira

com meu irmão e gostaria de ter minha própria
moradia. Trabalho no comércio e tenho FGTS
recolhido à 6 anos já. Há possibilidade de eu
estar dentro da lista de participações dos sorteios
das casas ou apartamentos da COHAB ? Desde

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

já agradeço antecipadamente a atenção
dispensada. Elaine

09/09/2013

Givalda Batista de Lima

09/09/2013

Nayara

09/09/2013

Michelle Araruna Felipe

desejo ser informada se meu nome está incluso
para o proximo sorteio do dia 21/09/2013
Olá Gostaria de saber se terá e quando sera,
uma nova inscrição para o projeto minha casa
minha vida. Obrigada
Bom dia! Gostaria de saber onde será o sorteio
que data e horário,é possivél eu estar presente?
grata, Michelle

09/09/2013

Helio de Jesus Albino

Gostaria de receber a Minuta!!! Obrigado!!!

09/09/2013

vaneza torres rodrigues

quantos tem de blitiz para pagar pode me enviar
por email

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor consultar a lista de convocados para o
sorteio no site da Cohab Campinas.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O sorteio será em 21 de setembro de 2013, as
9:00 horas - sorteio no Ginásio de Esportes Rogê
Ferreira, Rua João Batista Morato do Canto, s/n São Bernardo – Campinas – SP

10/09/2013

10/09/2013

10/09/2013

Minuta de Escritura

eu quero financiar uma casa e preciso saber

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

boa tarde a quatro anos atras eu fiz a inscrição

09/09/2013

Anônimo

do programa minha casa minha vida e agora eu
descobri que a inscrição saiu no nome do meu ex
companheiro mais não moramos mais junto e a
minha filha mora comigo e não com ele e ele foi
sorteado no programa eu queria saber se ele vai
poder receber a casa mesmo sendo solteiro e
morar na casa sozinho ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

thiago manoel ramoss

programa minha casa minha vida e quando estar
abrirá as inscrições e quem tem direito a se

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber mais informações obre o
09/09/2013

09/09/2013

10/09/2013

Vivian da Silva Barbosa

Anônimo

inscrever, renda minima, se é possível juntar as
rendas, muito obrigado!
Sou funcionária pública, tenho interesse em
adquirir um imóvel, gostaria de informações ,
como devo proceder para fazer inscrição pela
Cohab.
candidato moises vegas conejo cpf 129.606.38875 esta cadastrado para confirmaçao do contrato
minha casa minha familia para quado?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

10/09/2013

10/09/2013

Edison Luis de Arruda

Carlos Eduardo Fritsche

10/09/2013

10/09/2013

bruno santos da silva

10/09/2013

Kely Cristina Ledo Lima

10/09/2013

Anônimo

Bom Dia saio muito cedo de casa e não sei saber
se me ligaram em casa para as reunios de

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

Favor consultar a lista que encontra-se no site da
Cohab Campinas.

Outros

Favor consultar a lista de convocados a participar
do sorteio de 21 de setembro de 2013, no site da

10/09/2013

10/09/2013

Cohab Campinas.

Outros

documentos necessários.
CRISTIANE APARECIDA
DE SOUZA

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

QUERO INFORMAÇÕES A RESPEITO DE MEU
CADASTRO .E QUANDO VOU SER
SELECIONADO PRA PARTICIPAR DE
SORTEIO dA MINHA CASA MINHA VIDA ?
Bom Dia! Como posso fazer o Cadastro para
Minha Casa Minha Vida da Cohab, quais os

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar comunicação da Cohab.

10/09/2013

gostaria de saber em q programa fui cadastrando
sendo q meu salario é acima de 1 e 600

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para quem tem salário acima de R$ 1.600,00
procure pela Caixa Econômica Federal.

10/09/2013

Gostaria de saber quando que sairá inscrições

Programa Minha

para a cohab

Casa Minha Vida

oi td bem gostaria de saber como chama o

Programa Minha

programa q a pessoa ganha mas 1 e 600

Casa Minha Vida

condominio sou do residencial sirius b4 obrigada

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
È o mesmo Programa Minha Casa Minha Vida,

10/09/2013

mas direcionado para quem tem renda maior que

10/09/2013

R$ 1.600,00 reais.

DATA

NOME

10/09/2013

LEONARDO BUENO
GONÇALVES

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça o proprietário ou seu representante
Como eu faço para pegar o termo de quitação?

Termo de Quitação

legal de segunda à sexta-feira, no horário das
8:00 as 15:00 horas, para fazer esta solicitação.

10/09/2013

São Paulo 10 de outubro de 2013 Ao

10/09/2013

Robson Pereira

Departamento de Seleção e inscrição de
moradias da Cohab- Campinas. Boa Tarde.
Gostaria de saber dos procedimentos, para
inscrição, cadastro e dos ddocumentos exigidos
para aquisição de casas da cohab, por favor me
enviem e-mail ou correspondência escrita. Grato

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

Outros

O telefone da SEHAB - Secretaria Municipal de
Habitação de Campinas é: 3119-9613.

10/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab, pois ainda não
foram agendadas as reuniões.

10/09/2013

Robson Pereira RG 27785308-4
10/09/2013

Anônimo

tel ceab campinas

Anônimo

para assembléias as pessoas do condominio das
acácias no residencial sírius,porque ate agora

Gostaria de saber se voces ja estao chamando
10/09/2013

nao recebi nenhum telefonema.obrigada
adriana de morais de souza gostaria de saber se vcs estao fazendo inscriçao
10/09/2013
parolim
pela internet
Boa Tarde!! EU Silvana Gaspar fiz com vcs o
cadastro do programa minha casa minha Vida no
Programa minha casa minha ano de 2004 e refiz o recadastramento a 2 anos,
10/09/2013
vida
Gostaria de saber se tenho que fazer novamente
o recadastramento novamente,,,, Grato aguardo
retorno... ATT: silvana

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

10/09/2013

10/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLÁ. GOSTARIA DE SABER COMO POSSO
ATUALIZAR MEU CADASTRO JUNTO A
10/09/2013

RODRIGO HENRIQUE
BENATTI

COHAB PARA PROGRAMAS DE MORADIA.
SOU SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, NÃO
POSSUO CASA PRÓPRIA, CONVIVO EM

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

UNIÃO ESTÁVEL E TENHO UM FILHO E UM
ENTEADO. GRATO.
10/09/2013

10/09/2013

Aline Rodrigues Furtunato

Gostaria de me inscrever para o sorteio de casas

Programa Minha

Mota

e apartamentos pela Cohab em Campinas.

Casa Minha Vida

gabriel gaino

gostaria de me inscrever para o projeto minha
casa minha vida.gostaria de saber oque tenho
que fazer?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

11/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

11/09/2013

Já respondemos essa solicitação através da
solicitação 2013-002122.

12/09/2013

boa noite dona aline como a senhora ja tinha me
auxiliado sobre a carta de nAO aprovaçao por ter
pouco tempo que eu tinha saido do meu serviço
...como a senhora pedio para te procurar se a
carta chegasse nao aprovando que quando fiz a
montagem de pasta foi no mes 3 e eu sai da
empresa no mes 2 lhe pesso ajuda por nao ter
dado certo como vc ja tinha me oferecido se caso
10/09/2013

CRISTIANE REGINA DE
OLIVEIRA CLAUDIO

nao dasse certo na munha casa eram 5 agora
sao 7 na minha familia e eu to desempregada so
com a renda do meu esposo eu tenho medo ja fui
sorteado e tenho medo de perder ja que ja fui
sorteada no momento tenho que cuida do meu
esposo que faz tratamento na pucc com medico
reumatologia ele ta aposentado e faz tratamento
periodico so tem eu para cuidar dos nossos filhos
e minha nora e neto e ele por favor me ajude me
responde por favor

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

11/09/2013

NOME

MARIO FERNANDO
MORENO DA SILVA

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de ter posicionamento atual da dívida

Informamos que o débito nesta data monta o
valor de R$. 6.175,33 correspondente a 53

existente sob este contrato (acordo firmado em
12/09/2007). Está quitado? Aproveito também
para saber e ter maiores informações sobre a

prestações em atraso, desde o ultimo contato
não houve pagamento algum, e Notificação
Judicial na 4ª vara da vila Mimosa em Campinas

Outros

notificação judicial existente (processo 83/2013).

11/09/2013

11/09/2013

Anônimo

Anônimo

Bom dia Gostaria de saber quando será aberta

Programa Minha

as inscrições para nova lista de habitação.

Casa Minha Vida

Gostaria de saber o endereço de onde será o
sorteio que será na data 21/09/13. E se possível
saber pra onde será liberados esses aptos o

Programa Minha
Casa Minha Vida

tivemos com a Graziela, assistente social ai da
Cohab, ela ficou de retornar para marcar a data

RESPOSTA

12/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O sorteio será em 21 de setembro de 2013, às
9:00 horas - sorteio no Ginásio de Esportes Rogê
Ferreira, Rua João Batista Morato do Canto, s/n -

11/09/2013

11/09/2013

São Bernardo – Campinas – SP

Boa tarde, gostaria de uma informação pois hoje
se completam 22 dias da ultima reunião que
Leisa cristina Pires

DATA

sob processo 0000339472013.8.26.0084 está em
andamento.

bairro.

11/09/2013

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

da vistoria do apartamento e assinatura do
contrato gostaria de uma posição. Grata Leisa

Aguarde comunicação da Cohab ou entre em
contato pelos fones: 3119-9644 / 3119-9645 /

11/09/2013

3119-9648.

oi gostaria de saber se eles vao chamar logo pra
saber de pego iu nao a apartamento da vola
11/09/2013

Anônimo

abaite fui ja fazer a montagen da pasta mais
ainda nada gostaria de vvs naop tem ima
previdao pra chamar as pessoas esromos
anciosos pra daber se conguimos ou nao

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar comunicação da Cohab
Campinas.

12/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo encaminhamos a relação com os
documentos necessários para a elaboração da
minuta de escritura, informamos que o
atendimento esta suspenso no período e
02/09/13 a 20/09/12, retornando em 23/09/2013.
DESTINATÁRIO: Graziela Maria Camelo de Sa
Nº. CONTRATO: 1360304 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

11/09/2013

graziela maria camelo de sa Boa tarde , Vou escriturar minha casa e o cartório
cardoso

de notas me pediu a minuta da escritura.

Minuta de Escritura

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

13/09/2013

solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa
física do casal • Imposto Predial ATUAL - CÓPIA
da folha onde consta - nome, rua, número,
quadra e lote Taxa de serviço no valor de R$
112,00 (Cento e Doze Reais)- valor sujeito a
alteração. ATENÇÃO • SE HOUVER MORTE DO
ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU DO CO-

11/09/2013

11/09/2013

Anônimo

Anônimo

Gostaria de saber se quem montou pasta se tiver
nome sujo nao consegue adquirir imovel?

Programa Minha
Casa Minha Vida

PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER
APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO, RG,CPF, CERTIDÃO DE CASAM
Não pode ter restrições em Orgãos do Governo,
12/09/2013
como Banco do Barsil e Caixa Econômica

Federal.
gostaria de saber como opter o termo de
Favor comparecer pessoalmente o dono do
quitaçao domeu imovel,pois é um imovelde
imóvel munido de documentação para solicitar o
1983,eu sou o terceiro dono,e a ultima prestaçao Termo de Quitação
Termo de Quitação, de segunda a sexta-feira,
foi paga em 2008,sera que ja posso pedir a termo
das 8:00 as 16:00 horas.
de quitaçao

12/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber como opter o termo de
11/09/2013

Anônimo

quitaçao domeu imovel,pois é um imovelde
1983,eu sou o terceiro dono,e a ultima prestaçao Termo de Quitação

12/09/2013

Anne CarolineRodrigues
Duarte

Gostaria de saber a respeito do cadrastro para
cohab , cdhu em campinas .

Anônimo

Bom dia como faço para me escrever e fazer
inscrição no minha casa minha vida! Aguardo!
Obrigado

12/09/2013

das 8:00 as 16:00 horas.

foi paga em 2008,sera que ja posso pedir a termo
de quitaçao
12/09/2013

Favor comparecer pessoalmente o proprietário
do imóvel, de segunda à sexta-feira, no horário

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

12/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

12/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Não será obrigatório ir, se quiser pode

12/09/2013

Anônimo

o sorteio podera ser visto pelo publico em geral?
qual sera o horario

Programa Minha
Casa Minha Vida

comparecer. O sorteio será em 21 de setembro
de 2013, às 9:00 horas - sorteio no Ginásio de
Esportes Rogê Ferreira, Rua João Batista Morato
do Canto, s/n - São Bernardo – Campinas – SP

12/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

50% das moradias são destinadas para famílias
que residem em área de risco, sendo indicadas

consegui minha moradia,trabalho como montador
de moveis,fui montar no residencial jardim
Bassoli e a cliente me disse que veio do estado

pelo poder público municipal. Os demais
atendimentos são definidos através de sorteio
com a aplicação dos critérios federais e

de Alagoas a um ano e meio e já esta dentro do
apartamento dela só por estar morando em area

progresso da cidade. Sem contar que quando
eles ligarem para seus parente relatando o fato

RESPOSTA

um Programa do Governo Federal e atualmente
possui 8.030 unidades habitacionais aprovadas
no município de Campinas. Dessa quantidade,

Campinas desde 1981 este me parece o maior
empreendimento já realizado...porem ainda não

12/09/2013 Givaldo Antonio dos Santos

DATA

Bom dia! O Programa Minha Casa Minha Vida é

Em primeiro lugar venho parabenizar o programa
pelo numero de moradia já entregues. Moro em

de risco ...não sou contra dar moradia pra quem
vem de fora,mas e quanto a nos que já residimos
aqui a tantos anos e Contribuimos com o

RESPOSTA

municipais, os quais apontamos abaixo: Critérios
nacionais – Ministérios das Cidades - Famílias
Programa Minha
Casa Minha Vida

vai chegar um onibus por dia na rodoviaria,por
acharem que ta tão facil tem um imovel do
programa minha casa minha vida em campinas.

residentes ou que tenham sido desabrigadas de
área de risco ou insalubres; - Famílias com

16/09/2013

mulheres responsáveis pela unidade familiar; e Famílias de que façam parte pessoas com
deficiência. Critérios locais – Aprovados pelo
Conselho Municipal de Habitação - Famílias
moradoras em Campinas há mais de 10 anos; Famílias com renda per capita inferior a ½ salário

Esta moradora também me disse que a prima
dele estava vendendo o apartamento pra voltar

mínimo; e - Pessoas com, no mínimo, 02
dependentes habitacionais. É importante

pro estado de Alagoas e também uma outra
trocou o apartamento por uma passagem para a
Bahia. Na minha humilde opinião eles deveriam

esclarecer que o único Programa Habitacional
em andamento no município de Campinas é o
comprovar residencia de no mínimo cinco anos
Minha Casa Minha Vida e por ser um Programa
em Campinas, morando em area de risco ou não. (O programa esta fantástico entregando muitas moradias mais se ess
do Governo Federal, a forma de atendimento é d

mora numa área de risco e várias pessoas vão
sai de lá só que aonde eu moro ta mais precário

12/09/2013

Rafaela Ribeiro Rosa

tenho uma bebe de 6 dias que nasceu prematuro
não tenho condições de fica lá tá cheio de
escorpiões meu pai esse dias matou uma jibóia
de 2 metro quando chove entra água dentro de
casa si eu tivesse condições sairam de lá oque
posso fazer pra dá uma solução no meu caso

Casos de moradores de área de risco são
tratados pela SEHAB-Secretaria de Habitação.
Outros

Sugiro que entre em contato através do telefone
(19) 31199633 para receber as devidas
orientações sobre a sua situação. Se preferir ser
atendida pessoalmente, a SEHAB está localizada
na Rua São Carlos, ao lado da COHAB.

16/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

12/09/2013

Onicio jose vicente

familha estou muito apertado mtê ajuda jesus
ama todos voces

12/09/2013

Ana Maria de Souza

Eu Ana estou com muitas dificuldades

EU oniciojosevicente morro de aluqueu tenho

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de

12/09/2013

Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

12/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor consultar a lista de nomes que estâo neste
site.

Casa Minha Vida
Programa Minha

Gostaria de saber se ainda faço parte dos
sorteios, pois fiz o cadastro na COHAB ja tem
12/09/2013

Cristiane de Sousa

uns 5 anos, o ano passado meu nome entrou no
sorteio, mas infelizmente não fui contemplada.
Meu cadastro fica sendo válido para todos os
sorteios? Obrigada!
Ola, Gostaria de saber onde posso consultar os

13/09/2013

Anônimo

13/09/2013

wesley alves do amaral

13/09/2013

Anônimo

dados de meu cadastro? Para saber se as
informações estão atualizadas. É possivel
consultar o cadastro pela internet? Obrigado
gostaria de saber que faço para poder concorrer

13/09/2013

Diana geronimo da silva

LEONARDO BUENO
GONÇALVES

Os cadastros estão no sistema da Cohab, não é
Outros

uma casa do programa minha casa minha vida
gostaria desta oportunidade de ganhar esta
chance me oriente por favor..

Programa Minha
Casa Minha Vida

gostaria de saber como faço pra ver a lista de
sorteados para o sorteio de setembro de2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa tarde gostaria de saber se meu nome ja foi
13/09/2013

aprovado para fazer a pasta pois ñ entendi a lista
do sorteio
Quais são os documentos necessários para pedir
a minuta de escritura, e xerox, e o valor da
expedição da minuta?, pois entrei em contato via
telefone,na terça-feira dia 10/09 no setor, e me
prometeram um e-mail para hoje. aguardando
resposta desde já agradeço.

13/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

possível consultar pela internet. Estão disponíveis
apenas pessoalmente para consulta e não para
atualização de dados.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

13/09/2013

13/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
A lista de convocados para o sorteio de 21 de
setembro de 2013, está no site da Cohab

13/09/2013

Campinas.
A lista que está no site é de todos que
participarão do sorteio. Os sorteados no dia 21
de setembro serão chamados posteriormente

13/09/2013

para trazer a documentação.

Estamos encaminhando em seu e-mail a relação
Minuta de Escritura de documentos para a elaboração da minuta de
escritura.

13/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

qual a previsão de MUDANÇÃ dos sorteados da
13/09/2013

Anônimo

última etapa do residêncial Sírius? e quanto
tempo pode demorar a fase das reuniões

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicado dos Assistentes Sociais da
Cohab Campinas.

16/09/2013

preparatórias?
Após ser sorteado, será convocado pela Cohab
13/09/2013

14/09/2013

Anônimo

Anônimo

Gostaria de saber , depois do sorteio quanto
tempo demora pra sair os apartamento

em que canal de tv vai ser transmitido o sorteio
do dia 21 de setembro de 2013

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

para trazer toda a documentação, que será
enviado para a Caixa Econômica Federal para

16/09/2013

ser analizada.
Não será trasmitido pela TV, haverá lugares no
Ginãsio Rogê Ferreira e telão do lado de fora do
Ginásio.
600 UNIDADES – sendo que: 327 UNIDADES

16/09/2013

PARA PESSOAS EM ÁREAS DE RISCO E 273
CADASTRADOS NA COHAB, no Programa
14/09/2013

Anônimo

quantos serão os sorteados do sorteio de 21 de
setembro de 2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida. O sorteio será em 21 de
setembro de 2013, às 9:00 horas - sorteio no
Ginásio de Esportes Rogê Ferreira, Rua João

16/09/2013

Batista Morato do Canto, s/n - São Bernardo –
Campinas – SP.

15/09/2013

Silvano Alexsandro Pires
Macedo

15/09/2013

Anônimo

15/09/2013 Amanda de oliveira Gomes

15/09/2013

lEILA pATRICmLO lOPESIA
DE

Bom dia segundo solicitação
anterior,2013/oo2144 estou mi indentificando
para confirmar se mu cadastro contem só meu
nome ou se contem meu nome e da minha ex
esposa.
gostaria de saber quem tem restricao no nome
pode fazer a inscricao

Outros

Consulte a lista de convocados para o sorteio
neste site da Cohab Campinas.

16/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não pode ter o nome negativado na Caixa
Econômica Federal e Banco do Barsil.

16/09/2013

COMO FAÇO PARA FAZER A INSCRIÇÃO
PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA TENHO 22 ANOS CASADA TENHO 1

Programa Minha
Casa Minha Vida

FILHA. GRATA
MEU NOME É LEILA E ESTOU AMAZEADA JA
FAZEM 5 ANOS E GOSTARIA DE PARTICIPAR
DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
FICO MUITO AGRADECIDA SE EU FOR
APROVADA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

16/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

16/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que o
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de
Compromisso de Compra e Venda firmado pela
Senhora em 27/06/1990, contém a participação
do FCVS para o saldo devedor residual apurado
no término da vigência do contrato, e,
15/09/2013

Cleuzair Calian

considerando-se que até a presente data não
Necessito a MINUTA de Escritura urgentemente! Minuta de Escritura houve o pagamento, pelo FCVS, referente a esse
saldo, pleiteado ao Fundo - FCVS em seu nome,

01/10/2013

informamos que a Minuta de Escritura somente
poderá ser autorizada por essa Companhia após
o devido pagamento pelo FCVS. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
do telefone:(19) 3119-9601, falar com Flávia Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
bom dia gostaria de uma informação! como
16/09/2013

Anônimo

posso adquirir um apartamento de cohab em
caso de a pessoa não estiver pagando ou quiser
vender? tem como entrar em um apartamento ja
pronto nessas condições?

Outros

Não são permitidas transferência de
apartamentos do Programa Minha Casa Minha
Vida. Procure pela Caixa Econômica Federal.

16/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abri a reclamação 2013/002207 e recebi uma
resposta do Sr. Marcelo R. B. Ribeiro que não
clarificou minha duvida Por isto estou abrindo
este novo chamado Minha dúvida é: Eu JÁ recebi
uma carta dizendo para eu comparecer dia

16/09/2013

Silvano Alexander Pires
Macedo

02/Out. Minha dúvida é se meu cadastro está
apenas no meu nome ou se está no meu nome e
da minha ex-esposa (quero saber isto porque no
chamado 2013/2144 a atendente Aline Tatiane
Grangeiro comentou que se o cadastro estiver no

Outros

No seu cadastro consta o nome da Sra.
ROSMALI APARECIDA DA SILVA MACEDO.

16/09/2013

nome dos 2 minha ex-esposa vai ter que
comparecer para assinar 1 termo de desistência
E a atendente pediu para eu me identificar para
ela poder ver meu cadastro. Por isto abri o
chamado 2013/002207 Vocês poderiam me
informar se meu cadastro está apenas no meu
nome?
Bom dia, Sou funcionário da prefeitura de
16/09/2013

Cesar Alves

campinas, gostaria de saber se vocês tem algum
plano habitacional que facilite a compra de
moradia. Seja ela qual for. Muito Obrigado. Cesar
Alves
Olá bom dia gostaria de saber como faço para
me inscrever no programa,quanto tempo em

16/09/2013

Célia Regina Gonçalves

media demora com sorteio e tudo mais,quais os
documentos necessarios e se é preciso ser
casada?

Favor entrar em contato com a COHAsp
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

(Cooperativa Habitacional dos Servidores
Públicos) no telefone: 3231-0510, com a Sra.
Solange.

16/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

16/09/2013

QUERIA SABER SE TEM ALGUMA INSCRIÇAO
16/09/2013

Anônimo

DE CASAS POPULARES EM CAMPINAS?SE
TEM COMO FAZER,O LOCAL DA MATRICULA.
SE NÃO, SE TEM ALGUMA DATA
PREVISTA.OBRIGADA CELIA

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

16/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente

16/09/2013

fernando antonio tardelli

minha mae gostaria de saber como faço pra
saber se a minuta da escritura esta pronta e o

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
Minuta de Escritura

seu valor

através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado. Em caso

16/09/2013

de dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119,9590, 3119-9591, 3119-9592,
falar com Dayane, Felipe ou Wladimir. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

16/09/2013

fernando antonio tardelli

16/09/2013

Anônimo

minha mae gostaria de saber como faço pra
saber se a minuta da escritura esta pronta e o
seu valor
gostaria de saber qual bairro sera ocupado pelos
sorteados no proximo dia 21/09 ? ha chances de
sorteios para a regiao ndo ouro verde?

16/09/2013

16/09/2013

wagner da silva pessoa

Anônimo

Minuta de Escritura

Programa Minha
Casa Minha Vida

ola como posso participar do programa minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa noite em meu terreno sao duas casas sendo
q uma e dividida no meio para duas familias uma

Outros

saiu e outra veio tem risco dos dois perderem ?

17/09/2013

bruna gomes

Bom dia gostaria de atualizar o meu cadastro,
consigo fazer pela internet.

Sua solicitação ja foi encaminhada para a
Coordenadoria de Controles e Seguros, nesta
data.
No próximo dia 21 de setembro serão sorteados
apartamentos do Programa Minha Casa Minha

16/09/2013

16/09/2013

Vida.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

17/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Favor nos enviar nome e endereço completo do
imóvel para podermos encaminhar ao

17/09/2013

Departamento responsável .
O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

17/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia ! Nesta proxima Quarta feira vou
procurar os serviços da da COHAB estou
comprando um imóvel localizado na Rua
Manoella Candida de Paula Núcleo Residencial
Getúlio Vargas, ja procurei o Presidente do Bairro
17/09/2013

Paulo H Teixeira

para levantar possíveis pendencias, o mesmo de
deu uma folha de encaminhamento . Minha
duvida é: tenho que estar junto com minha

O atendimento na Coordenadoria de Serviço
Social retornará em 23 de setembro de 2013.
Outros

Antes desta data o Serviço Social não estará
atendendo. Favor ligar antes de comparecer à

17/09/2013

Cohab Campinas, para saber se retornou o
Departamento citado, no telefone 3119-9500.

esposa, tem algum tipo de despesa junto com a
COHAB,quais os documentos necessários.
Desda ja agradeço pela atenção obrig,,,

17/09/2013

oscar wictor ferreira

moro na região do distrito industrial e queria
realizar meu cadastro para saber a respeito
dessa area se sera regularizada ou para uma

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

futura mudança de lugar
Seguindo o chamado 2013/002213, gostaria de

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

17/09/2013

saber se existe 1 formulário pronto de
Desistencia no site da COHAB Campinas onde
17/09/2013

Silvano Alexandro Pires
Macedo

eu possa preencher e imprimir para levar
assinado pela Sra Rosmali dizendo que ela
Desiste devido ao divorcio. Esta instrução de

Outros

Este formulário é preenchido pessoalmente aqui
na Cohab.

17/09/2013

Desistencia foi recomendado pela atendente
Aline Tatiane Grangeiro atraves do chamado
2013/002144
Bom dia eu estou cadastrado desde, 2009 e ja fiz
atualização do mesmo até hoje não tenho retorno
sei das condições e do regulamento por isto, que
estou lhes enviando este comunicado cito, sei
17/09/2013

ronildo araujo pereira lima

que tem um conograma a seguir, mas estou
precisando. porque muitos dos candidatos que
adquirem um imóvel popular muitos destes não
estão dentro do perfil do programa mas
conseguem participar do mesmo e quem esta
precisando não tem a minima chance.

O sorteio será em 21 de setembro de 2013, às
Programa Minha
Casa Minha Vida

9:00 horas no Ginásio de Esportes Rogê
Ferreira, Rua João Batista Morato do Canto, s/n São Bernardo – Campinas – SP

17/09/2013

TIPO DE

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

17/09/2013

Anônimo

ola gostaria de saber como eu vou saber se fui
sorteaada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa tarde, gostaria de saber quando vai ter uma
nova inscrição para o programa minha casa
minha vida, os documentos para inscrição e a

Programa Minha
Casa Minha Vida

17/09/2013

Anderson volanek

SOLICITAÇÃO

idade para inscrição. Desde ja agradeço.
Posso esta indo até a Cohab para atualizar o
17/09/2013 Luana Barbosa dos Santos

17/09/2013

Sandro de Souza

meu cadastro para minha casa minha vida?
Obrigada!
quero me casar e gostaria de sair da casa da
minha mãe minha renda bruta e de 2100,00 reais
mais pago pencão alimentícia o que acaba me
sobrando bem pouco. Hoje tem algum plano de
habitação que eu consiga me encaixar com

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

parcelas leves
Boa tarde, meu irmão foi sorteado com um apto
17/09/2013

17/09/2013

Rosemeire

Anônimo

17/09/2013 carime rodrigues de araujo

no Cosmo este mês porém ele foi preso dia 13 e
gostaria de saber quais providencias para que ele
nao perca o imovel? Quais documentos
necessários Grata
quero vender minha casa de qual documentos
preciso
gostaria de saber o andamento da minha
pasta,pois ja faz mais ou menos uns 5 anos que
fiz inscrição,cheguei até receber uma carta para
o sorteio,acompanhei pela tv e não saiu meu
nome nem nas reservas,na época eu só tinha
uma filha,agora tenho duas,e vivo de favor na
casa da minha sogra,a situação anad muito

17/09/2013

Anônimo

dificil,preciso de um retorno agradeço DEUS
abençoe!
olá gostaria de saber onde fica o bairro dos
apartamentos takanos que sera sorteado
agora?desde já agradeço

RESPOSTA
Veja neste site da Cohab Campinas a lista de
sorteados ou compareça pessoalmente.

DATA
RESPOSTA
17/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

17/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O Programa Minha Casa minha Vida é para
famílias com renda de até R$ 1.600.00 (hum mil
e seiscentos reais). Passando deste valor,

17/09/2013

17/09/2013

deverá procurar a Caixa Econômica Federal ou
um empreendimento particular.

Outros

Favor ligar para a Assistente Social e explicar a
situação de seu irmão, nos fones: 3119-9570 /
3119-9607, no horário de 8:00 as 13:00 horas.

17/09/2013

Minuta de Escritura

Informar nome e endereço completo do imóvel.

18/09/2013

O sorteio será em 21 de setembro de 2013, às
Programa Minha
Casa Minha Vida

9:00 horas no Ginásio de Esportes Rogê
Ferreira, Rua João Batista Morato do Canto, s/n -

18/09/2013

São Bernardo – Campinas – SP.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Fica na região dos Amarais.

18/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

600 UNIDADES – RESIDENCIAL TAKANOS –
REGIÃO NORTE – 327 UNIDADES PARA

18/09/2013

Anônimo

quantos apartamentos serao sorteados

Programa Minha
Casa Minha Vida

PESSOAS EM ÁREAS DE RISCO E 273
CADASTRADOS NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. O sorteio será em 21 de
setembro de 2013, às 9:00 horas no Ginásio de
Esportes Rogê Ferreira, Rua João Batista Morato

18/09/2013

do Canto, s/n - São Bernardo – Campinas – SP
SORTEIO: 600 UNIDADES – RESIDENCIAL
TAKANOS – REGIÃO DOS AMARAIS – 327

18/09/2013

Anônimo

para quais bairros sera o sorteio do dia 21?

Programa Minha
Casa Minha Vida

UNIDADES PARA PESSOAS EM ÁREAS DE
RISCO E 273 CADASTRADOS NA COHAB. O
sorteio será em 21 de setembro de 2013, às 9:00

18/09/2013

horas no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira, Rua
João Batista Morato do Canto, s/n - São
Bernardo – Campinas – SP.
oi gostaria de saber se pela internet eu consigo
18/09/2013

gisélia conceição soares

me cadastra no programa minha casa minha vida
ou se precisa ir pessoalmente na cohab,os
documentos necessarios pro cadastro e a

Não é possível pela internet. Novo cadastramento
Programa Minha
Casa Minha Vida

proxima data pra fazer as inscriçoes.obrigada

18/09/2013

18/09/2013

OSÉIAS MALAQUIAS

Anônimo

O SORTEIO DO SABADO SERÁ ABERTO AO
PUBLICO?

Programa Minha
Casa Minha Vida

preciso saber se o meu nome está na lista que
vai ter sorteio no dia 21/09 de casa popular para

Outros

mãe solteira

ou alteração de cadastro, encontram-se
suspensos desde 01/08/2013. Ainda não temos
data prevista para retornar.

Sim, poderá ir assistir ao sorteio, comparecendo
no Ginásio. O sorteio será em 21 de setembro de
2013, às 9:00 horas no Ginásio de Esportes

18/09/2013

18/09/2013

Rogê Ferreira, Rua João Batista Morato do
Canto, s/n - São Bernardo – Campinas – SP.
A relação de nomes está neste site. Procure pelo
seu nome, pois a senhora nos mandou como
anônimo a sua solicitação.

18/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

preciso saber se o meu nome está na lista que
vai ter sorteio no dia 21/09 de casa popular para
18/09/2013 Maria Lúcia Matheus Gomes
mãe solteira Procurei no site mas não encontrei a

Outros

Seu nome está na lista dos cadastrados que irão
participar do sorteio de 21 de setembro de 2013.

18/09/2013

lista, o site é meio confuso...
A lista com os nomes encontra-se neste site. O
18/09/2013

18/09/2013

18/09/2013

Anônimo

Quando será o próximo sorteio? E tem alguma
lista que mostre alguns nomes que irão sair?

Anônimo

Preciso atualizar meu cadastro todo ano?ou todo
mês? Quando vai ser o próximo sorteio? Na

Daniele Patarro Nogueira

região do Campo Grande?
Bom dia! Gostaria de saber sobre o programa de
Habitação? Como funciona e o que é preciso
para se cadastrar.
Olá Boa Tarde! Por gentileza este mês não

18/09/2013

rosangela gomes mendes

recebi minha fatura segundo dizem devido ao
correio ter sido assaltado. Vcs poderiam me

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

18/09/2013

Anônimo

risco de morar na regiao do ouro verde ou o
sorteio sera exclusivo para o residencial takanos?
Aonde devo ir neste site para achar os nomes

18/09/2013

Anônimo

dos próximos sorteados? Explique
detalhadamente,por favor?

18/09/2013

João Batista Morato do Canto, s/n - São
Bernardo – Campinas – SP .
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

18/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

18/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Favor ligar para a Coordenadoria de Cobrança

Outros

nos telefones: 3119-9577 / 3119-9580 e solicitar
a data de vencimento.

18/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Este sorteio será para o Residencial Takanos.

18/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de convocados para o sorteio, está neste
site, no canto superior direito (ìcone azul).

18/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de convocados para o sorteio está neste
site.

19/09/2013

enviar por e mail? Desde já agradeço.
gostaria de saber caso seja sorteada se corro o

sorteio será em 21 de setembro de 2013, às 9:00
horas no Ginásio de Esportes Rogê Ferreira, Rua

OI BOA NOITE,SERA QUE VCS PODERIAM
ME DIZER SE ATRAVES DOS MEUS DADOS
18/09/2013

ALEX SANTANA DOS
SANTOS CRUZ

QUE DIGITEI NO CADASTRO,TEM COMO VCS
ME INFORMAREM SE MEU CADASTRO ESTA
OK!ESTOU NO CADASTRO PARA QUEM
PAGA ALUGUEL.GRATO ALEX SANTANA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

oi fui ai na coab montar minha pasta ai a mulher
falo q tinha que esperar a caixa aprovar foi em
18/09/2013

Anônimo

julho para os apartamentos abaete mais ate
agora ninguem fala mais nada e fiquei sabendo q
vao ter mais apartamentos no abaete para

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal ou ligue para os fones: 3119-9570 / 3119- 19/09/2013
9607.

entregar gostaria q vcs me dessem uma resposta
obrigada ate mais
Objetivando atender o pleito, solicitamos o
agendamento nesta Cohab-CP, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos – CLFU,
telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 08h às 16h. Conforme determina a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,

Gostaria de saber como proceder para retirar a
Minuta de Contrato, pois minha mãe faleceu no
ano de 2.000, e desde 1982, foi feito a separação
18/09/2013

Joseli Carla Nicolau

do meu pai com minha mãe, na divisão da
separação a casa seria doada para os filhos e

Minuta de Escritura

com usufruto dos pais. O que devo fazer aguardo
retorno .

informações financeiras decorrentes das
Promessas de Compra e Venda somente podem
ser fornecidas aos adquirentes das unidades
habitacionais e/ou a seus representantes legais,

06/11/2013

com a apresentação de Procurações específicas
para esse fim. Quaisquer esclarecimentos
adicionais, estamos à disposição através dos
telefones supracitados, ou, nesta Companhia,
sito na Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália – Campinas – São Paulo – CEP:
13036-900.

18/09/2013

Anônimo

18/09/2013

Lucas Moreira Alves de
Souza

boa noite,

Outros

Envie sua solicitação.

Outros

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

Olá. Sou solteiro e tenho 23 anos, gostaria de
saber se há possibilidade de conseguir moradia
junto a prefeitura para o meu caso. obrigado

19/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
19/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, quero saber se caso eu for sorteada e
19/09/2013

19/09/2013

Izabeth de Jesus Santos
Almeida

Anônimo

não estiver no sorteio ali presente do programa
minha Casa Minha Vida eu perco o imóvel? Ou
eu tenho que comparecer ao sorteio?
Gostaria de saber o procedimento par retirar a
minuta, uma vez que foram liquidadas todas

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minuta de Escritura

parcelas.

RESPOSTA

Não é necessário estar presente. Depois do
sorteio verifique se seu nome foi sorteado neste

DATA
RESPOSTA

19/09/2013

site da Cohab Campinas.

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

19/09/2013

podermos lhe passar estas informações.

BOM DIA EU TENHO JA MEU CADASTRO E
QUERIA SABER SE TENHO QUE ATUALIZAR
ALGUMA INFORMAÇÃO,POIS MORO COM
MEUS TRES FILHO SOZINHA NÃO TENHO
19/09/2013

SUZELI DE OLIVEIRA
GOMES

PENSÃO ALIMENTICIA ESTOU PASSANDO
NECESSIDADE POIS A CASA QUE MORO E
DE FAVOR E ESTÃO ME PEDINDO A CASA
NÃO TENHO PARA ONDE IR PRECISO DE
VCS ME AJUDEM TENHO O BOLSA FAMILIA

O sorteio será em 21 de setembro de 2013, às
Programa Minha
Casa Minha Vida

9:00 horas no Ginásio de Esportes Rogê
Ferreira, Rua João Batista Morato do Canto, s/n São Bernardo – Campinas – SP.

19/09/2013

AJUDA SE EU LEVAR AI O NUMERO DO MEU
NIS ?
Esperei por 5 anos para ser sorteado, fui
sorteada a caixa informou que a renda ultrapassa
a permitida gostaria de saber se a alguma

19/09/2013

Rosangela ribeiro ramos

solução para o meu caso pois a minha renda é
de R$ 1464,00, gostaria de saber se enquadra
em algum outro plano pois preciso da moradia
nao aguento mais pagAR aluguel.No aguardo de
uma resposta, segundo a Caixa Economica a
minha renda é superior a 1600,00 mas o meu
salario base é de R$ 1.464,00. No aguardo de
providencias.....

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente para saber o que
houve, no horário das 8:00 as 13:00 horas, de
segubda à sexta-feira.

19/09/2013

DATA

19/09/2013

NOME

Maria Helena Aparecida
Ferreira

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde, eu tenho cadastro na COABH, a
muito tempo, e até agora eu nunca fui chamada,
para participar de nenhum sorteio. Gostaria de
saber, se preciso ir até a COABH, para realizar
mais algum procedimento, ou se existe algo de

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

Jaqueline

proximidades do Jardim Capivari em
Campinas.Loteamento Cantinho Feliz.Há vagas

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

DATA
RESPOSTA

19/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

errado com o meu cadastro?
Boa tarde, Gostaria se saber como faço para
fazer a inscricao de um loteamento nas
19/09/2013

RESPOSTA

Favor procura a Associação de Moradores do
Outros

Cantinho do Céu no fone: 98108-9205, com a
Sra. Lilian.

19/09/2013

como funciona. Aguardo Obrigada
prezados (as), os telefones da COIHAB
campinas estão com problemas? Desde o dia
10/09 estoui terntando contato com vários
setores do qual ñ obtenho sucesso. Júridico: (19)
3119-9514 RH/Treinamentos: (19) 3119-9548
Obras e Avaliações: (19) 3119-9532 Suprimento:
19/09/2013

Anônimo

(19) 3119-9537 Suprimento e Licitações: (19)
3119-9537 Além claro dos fones principais (19)

Outros

3119-9500 / 9600. Esta situação é desrespeitosa
e abusiva, tendo em bista ser umórgão público,
do qual até mesmo no site o fone informado é o

Após sua importante reclamação, constatamos
que havia sim problemas no nosso sistema de
telefonia. Problema este relacionado a operadora
que nos atende, porém, já sanado. Colocamonos a disposição para demais esclarecimentos

20/09/2013

que se fizerem necessários.

mesmo. Já tentamos em vários horários
diferencias para obter sucesso em nossas ações
laborais, mas há algo em desconformidade neste
órgão. Éderson Cásio 41 9826 1096
moro com 3 filhos,sou a unica q tenho uma renda
19/09/2013

rita oliveira da costa

familiar e pago aluguel ganho 800 reais e pago
600 de aluguel.preciso de uma casa .obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

espero uma resposta.
sou mae solteira de um filho,pago 600 reais de
19/09/2013 jucimara aparecida macedo

aluguel,e o dinheiro que fica disponivel n e o
sulficiente para mim e meu filho.eu preciso de
uma casa ,por favor me ajudem.obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

19/09/2013

19/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
sou solteira ,moro sozinha ,ganho um salario que

19/09/2013

lucineide da silva

nao da para me sustentar e pagar o aluguel,por
favor me ajudem.obrigado espero resposta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

19/09/2013

gostaria de solicitar uma casa pra minha familia
aonde eu moro de favor a 7 anos no fundo da
19/09/2013

thiago ferreira mquelotti

casa da minha vo com a minha sogra, minha
esposa esta desempregada ha algum tempo,
tenho duas filhas uma de 5anos e outra de 7

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

20/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O setor que cuida de financiamentos continua
trabalhando normalmente.

20/09/2013

Outros

A listagem de quem vai participar do sorteio de
21 de setembro de 2013 (amanhã) está neste

Programa Minha
Casa Minha Vida

meses sou cadastrado na cohab desde 2007,
mais nunca fui selecionado para o sorteio....
se é a caixa que é responsável pelo o
19/09/2013

Anônimo

financiamento dos apartamentos, já que entá em
greve, será que isso vai atrapalhar a asinatura
dos contratos, dos sorteados da ultima etapa do
residencial sírius?

19/09/2013

Anônimo

listagem de quem foi sorteado

site.

20/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!Então moro aqui na Vila Costa e Silva e
tenho visto ser vendido vários terrenos de
esquina,terrenos colados as casas,e existe um
terreno ao lado de minha casa,que seria
interessante voces colocarem a venda,pois ele
está sendo usado apenas por individuos
estranhos á usarem drogas e a noite é uma
escuridão só,é o maior medo passar ali,já entrei
uma vez em contato e me disseram que ali é

19/09/2013

ademilson paulo moreira
cezar

considerado praça,por isso não pode
vender,mais o que acontece é que o Sr Paixão
na época candidato a Vereador,fez algumas
melhorias ali,como um concreto nas beiras do
terreno e no passeio no meio,só isso,moro ali á

Trata-se de área destinada a Sistema de Lazer
Outros

(praça). Em vista de estar o bairro Costa e Silva
devidamente registrado em cartório, cabe a

03/10/2013

municipalidade a responsabilidade sobre o
mencionado imóvel.

mais de 40 anos,nunca foi praça ali,como pode
ser considerado praça se é colado as
casas,como na minha?Não podam as árvores
que estão muito altas,não tem iluminaçao,e ainda
colocaram um tipo de banco de concreto para o
esgoto,é ali que ficam sentadas as pessoas
usando drogas,isso é uma PRAÇA?Então peço
que vendam e deixem construir ali,alem de ser o
melhor lugar da vila para valorizaçao,agradeço e
fiquem com DEUS.
Bom dia estou ligando para a assistente
social,mas acho que ela ainda não tem uma

20/09/2013

CRISTIANE APARECIDA
DE SOUZA

previsão das reunioes do condominio Torre
B4,continuo aguaradando a previsão obrigada.A
anciedade é tanta peço que me desculpe a
incistencia.Gostaria muito de ter uma data para
que eu possa me programar.Bom final de
semana.

Programa Minha

Continue aguardando que as Assistentes Sociais

Casa Minha Vida

irão entrar em contato.

20/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, não estou com o numero de contraato
em mãos, mas preciso alterar meu endereço de
residencia pois estou aguardando encaminharem
a carta dizendo sobre a data de posse e chaves
do meu apartamento. Eu mudei de endereço, o
20/09/2013

Adriana Padovani

que você tem cadastrado é : Rua Patrocinio do
Sapucai 593, Jardim Flamboyant, Campinas/SP
CEP 13091-105 e agora é : Rua Benigno Ribeiro

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

20/09/2013

272 AP 32, São Bernardo, Campinas/SP cep
13030-600. Preciso ir pessoalmente para alterar
meu endereço? No aguardo Adriana
Boa tarde, Minha mãe era proprietária de uma

20/09/2013

Denise Aparecida
Gonçalves Oliveira

casa situada na Rua Jaime Ilhoa Cintra- Vila
Industrial-Piracicaba-SP. Ela faleceu no dia
13/06/2013, preciso fazer o inventário do imóvel e
necessito verificar quais os documentos preciso
providenciar. Por favor, gostaria de orientação de
como proceder neste caso. Att Denise

Outros

Procure a Cohab Bandeirantes. Não se trata de
imóvel da Cohab Campinas.

20/09/2013

Outros

Aguarde comunicação do Serviço Social.

23/09/2013

Veja a lista de sorteados neste site.

23/09/2013

A.G.Oliveira
BOA NOITE EU SOU UMA DAS

20/09/2013

FLAVIA APARECIDA DE
OLIVEIRA

CONTEMPLADAS DO APARTAMENTODO
RESIDENCIAL SIRIUS DO BLOCO A2 E
ESTOU AGUARDANDO ME CHAMAR PARA
REUNIÃO COM A ASSISTENTE SOCIAL
GRAZIELLA JA FAZ QUASE UM MÊS E NÃO
HOUVE RETORNO GOSTARIA DE SABER
QUANDO VAI SER A PRÓXIMA REUNIÃO
DESDE JÁ AGRADEÇO
Olá, teno cadastro com vocês desde 2008, e hoje

20/09/2013

Anônimo

fiquei sabendo que amanhã vai ter um novo
sorteio de imovéis. Gostaria de saber se é
verdade e como tenho cadastro desde de 2008
quando vou ter chances de ser sorteada obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA VENHO POR MEIO DESTA
ENCARECIDAMENTE PEDIR PARA REALIZAR
MEU SONHO DA CASA PROPRIA TENHO
INCRISÇÃO NA COHAB A MAIS DE 20 ANOS
NÃO TIVE A SORTE DE SER COMTEMPLADA
HOJE É DIA DE SORTEIO DIA 21/09 SE HJ
NÃO FOR MEU DIA AI ESPERO QUE VOCÊS

21/09/2013

RITA DE CASSIA
APARECIDA DANIEL

ATENDAM MEU PEDIDO POIS NÃO ESTOU
MAIS CONSEGUINDO PAGAR MEU ALUGUEL
A MINHA FILHA QUE ME AJUDAVA ESTA
INDO EMBORA POIS VAI SE CASAR E AGORA
EU NAO ESTOU SABENDO O QUE FAZER

Programa Minha
Casa Minha Vida

Veja a lista de sorteados neste site.

23/09/2013

Veja a lista de sorteados neste site.

23/09/2013

Aguarde comunicação da Assistente Social.

23/09/2013

,NAO TENHO PREFERENCIA POR
LOCALIDADE GOSTARIA MUITO DE SER
COMTEMPLADA POIS COM MENSALIDADES
BAIXAS A PAGAR CONSEGUIRIA REALIZAR
DOIS SONHOS ,A CASA PROPRIA E A
FACULDADE MUITO OBRIGADA QUE DEUS
NOS ABENÇOE
21/09/2013

21/09/2013

Anônimo

Anônimo

como faço para acompanha o sorteio da cohab

Programa Minha

que esta sendo feito hoje

Casa Minha Vida

fui sorteado na entrega do Residencial Siriusve
pediram para aguardar as reunioes mas nao

Programa Minha

recebi nenhuma convocacao ate agoravporque?

Casa Minha Vida

21/09/2013

Anônimo

como faço para acompanha o sorteio da cohab
que esta sendo feito hoje

Programa Minha
Casa Minha Vida

Veja a lista de sorteados neste site.

23/09/2013

21/09/2013

Anônimo

a lista dos sorteados do dia 21 de setembro de
2013 obs;(hoje)já saio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Veja a lista de sorteados neste site.

23/09/2013

21/09/2013

Anônimo

Boa tarde gostaria de confirmar se hoje
realmente sera o sorteio de minha casa minha

Programa Minha

Veja a lista de sorteados neste site.

23/09/2013

vida

Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Gostaríamos de esclarecer que as
unidades habitacionais do Jardim Marisa não são
de responsabilidades da COHAB, pois foram
construídas com recursos do Pac Viracopos, cujo
trabalho social foi realizado pela SEHAB. Sendo

por favor me achude sou a geruza que vim pedir
para voce se poderia entrar numa dessas
21/09/2013

geruza silva santos

cazinha do mariza que esta apandonadas estou
passando muitas dificultades se voce poder me
ajudar me avise por favor grato

Outros

assim, para obter informações, sugiro que entre
em contato com o referido órgão, através do
telefone 3119 9633, ou diretamente na SEHAB -

30/09/2013

Secretaria de Habitação, situada no endereço
Rua São Carlos, 677 - Parque Itália (ao lado da
COHAB).

21/09/2013

André Silva Serra Braga

Gostaria de saber como faço pra me cadastrar na
cohab e no programa minha casa minha vida,
não tenho imóvel e gostaria muito de uma
oportunidade de realizar o sonho de ter uma
Casa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

23/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

21/09/2013

Anônimo

lista dos sortiados

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

21/09/2013

Anônimo

nomes de sorteados 21/09/13

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

21/09/2013

edilaine aparecida gonçlves
sant;anna

saber sobe o sorteio do dia 21-09-2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

21/09/2013

Anônimo

Desejo saber qual horário do sorteio ?

Outros

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

21/09/2013

edilaine aparecida gonçlves
sant;anna

saber sobe o sorteio do dia 21-09-2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia! eu ja fui pro sorteio umas 2 vezes eu
tinha feito meu cadastro em 2008 ai fui atualizar
a moça me disse que eu não tinha cadastro eu

21/09/2013

bruno figueiredo rodrigues

fiquei chateado quer dizer perderão meu cadastro
preciso de uma casa eu pago aluguel tenho
familia pode ser em qualquer lugar alguem que
desistiu não importa o meu aluguel e muito caro
não tenho mas condições pelo amor de deus eu
fiz o cadastro ano passado de novo alguem pode
me ajudar por favor estou desesperado

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE ! GOSTARIA DE SABER O QUE
FAÇO NESSE CASO?! EU TINHA UM
TERRENO NA AREA DE RISCO QUE FOI
DEMOLIDA NO BAIRRO VIDA NOVA ESTAVA
EM CONSTRUÇÃO, COM 2 COMODOS JA
PRONTOS, DEMOLIRAM E EU NÃO RECEBI O
AUXILIO MORADIA E NÃO FOI FEITO
CONTATO COMIGO AINDA NA EPOCA A

Quanto ao fato da sua moradia ter sido demolida
e a Sra. não ter sido incluída no Auxílio Moradia,

VALERIA (NÃO ME LEMBRO BEM SE ESSE
ERA O NOME DA MULHER) FICOU DE ME

21/09/2013

GISLAINE NASCIMENTO
BATISTA

DAR UMA POSIÇÃO ANOTOU MEUS
DOCUMENTO MAIS SEMANAS DEPOIS FUI LA
FALEI COM ELA E ELA DISSE QUE NÃO
LEMBRAVA DO MEU CASO (UM DESCASO),
EU FUI NA COHAB FIZ O MEU CADASTRO E

deverá procurar orientações na SEHAB,através
do telefone 3119 9633 ou pessoalmente na Rua
São Carlos (ao lado da COHAB). Verificamos em
Programa Minha
Casa Minha Vida

FUI PARA DOIS SORTEIOS MAIS NÃO FUI
SORTEADA, ESTOU PAGANDO ALUGUEL! EU
FIZ CONTATO AQUI PELO SITE NO COMEÇO

nosso sistema que a Sra. possui o Cadastro de
Interesse em Moradia que foi realizado em
29/02/2012. Participou dos sorteios para o Minha
Casa Minha Vida, porém não foi sorteada. Dessa
forma, tendo em vista que não foi sorteada,

24/09/2013

deverá manter seu Cadastro sempre atualizado
para participar de próximos sorteios, caso se

DO MÊS DE JULHO/13 ME PEDIRAM PARA IR
ATÉ O DIA 31/07/13 PARA FAZER A

enquadre nos critérios do programa e novos
Empreendimentos sejam aprovados

ATUALIZAÇÃO DOS DADOS MAIS EU NÃO
ENTREI PARA VER A RESPOSTA PENSEI
QUE IRIA PARA MEU EMAIL, NESSE CASO
QUAL É O PROCEDIMENTO POIS ACHO QUE
TENHO DIREITO PELO MENOS AO AUXILIO

21/09/2013

Anônimo

MORADIA POR ENQUANTO QUE NÃO SOU
SORTEADA. AGUARDO UMA RESPOSTA
sorteio da cohab,na data do dia de hoje
21/09/2013,eu gostaria de saber os nomes dos
ganhadores

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola gostaria de saber como faço um
financiamento pela cohab entrei em um link e vi
uma pagina que me enterecou paqina 173 e 174
fala sobre imóveis vazio na tabela 5.4.1.2
21/09/2013

camila cristina pereira

gostaria de saber como funciona tenho o
cadastro no minha casa minha vida já faz muito

Outros

Procure pelo Fundap (Fundo de Apoio à
População de Sub-habitação Urbana) nos fones:
3119-9615 / 3119-9614.

Programa Minha

Ainda não temos data prevista para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio

23/09/2013

tempo e não fui sorteada ainda poriso tenho
interesse nesse modo que a cohab fornesse..
obrigada
olá boa noite,estou muito triste pois meu nome
21/09/2013 carime rodrigues de araujo

21/09/2013

Anônimo

estava na lista do sorteio mais uma vez e não fui
sorteada,nem se quer fiquei na lista
reserva,gostaria de saber quando haverá um
outro sorteio? obrigada DEUS ABENÇÕE!!!
Será que conseguiria compra terreno financiado
da COHAB, sem ter nenhuma entrada pra
oferecer?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

23/09/2013

boa noite já sta a mais de 12 anos esperando pra
ser sorteada no programa minha casa minha e

22/09/2013

Anônimo

pelo jt quem sta tendo mais preferencia neste
sorteios são as pessoas qm stão invadindo
térreos, stas pessoas stão invadindo já próprio
pra isso e nos q sta a mais de 10 anos perde a
esperança de ter sua casa própria, eu msm já

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas. Ainda

23/09/2013

não temos data para o próximo sorteio.

pensei em invadir pra ver se assim eu consigo
....qdo vai ter o próximo sorteio...
gostaria de saber quando há uma casa
22/09/2013

Anônimo

abandonada em conjunto habitacional eu posso
estar indo na sede da cohab p/tentar ficar com a
casa
Quando será realizado a proxima inscrição para a

22/09/2013

Girlene Pereia de Araujo

minha casa minha vida ,pois não tenho nnhum
cadastro na cohab;

Para os imóveis que são retomados
Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

judicialmente, a Cohab chama as pessoas que
estão no cadastro do CIM

23/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

TIPO DE

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

22/09/2013

Anônimo

queria saber que site esta a lista das pessoas
que ganharam o sorteio do dia 21/09/2013.

Programa Minha
Casa Minha Vida

gostaria de saber se estar havendo ainda
inscrições para minha casa minha vida do

Programa Minha

22/09/2013

Daniele de oliveira gomes

governo estadual, se estiver oq eu faço pra ta
fazendo a inscrição
desde 1998 estou cadastrada e nao ate o
momento nao fui sorteada eu tenho uma filha de

SOLICITAÇÃO

Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

Favor aguardar o próximo sorteio.

23/09/2013

13 anos que dependente de mim,ja tenetei
comprar direto pela caixa porem nao tem como
22/09/2013

Anônimo

pois tem que te ruma entrada de 20 % para
compra do imovel por esse motivo dependo
destes sorteados para ter minha casa
propria,moro de favor na casa dos outros e em
pessoas que nem precisa ganha ...estou cada dia
mais desanimada.....

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

22/09/2013

JUDSON BENTO

SOLICITAÇÃO

Ola! Quero saber informações para se inscrever
no programa minha casa minha vida, qdo terá
inscrições, e tudo mais... Abs

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

Outros

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

POR favor eu gostaria de saber sobre a lista dos
22/09/2013

Nilda Maria Romao

sorteados contemplados do sorteio realizado no
dia 21/09/13 .e que aguardo por uma
oportunidade em conquistar a minha moradia
.OBRIGADA

22/09/2013

Robert Espirito Santo

preciso de uma casa vou me casar e nao tenho
aonde morar plis

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

INFELIZMENTE NÃO FUI SOTEADA,ACHO
MUITO INUSTO O METODO USADO PARA
REALIZAR ESTE SONHO, POIS JA OUVI E VI

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das

PESSOAS QUE GANHAM CASAS E
APARTAMENTOS, MAS NEM PRECISAM,

PESSOAS COMO EU QUE REALMENTE
ESPERAM ESTA OPORTUNIDADE, NEM SE
QUER SÃO OUVIDAS OU INVESTIGADAS.

RESPOSTA

Campinas é o Minha Casa Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de

ESPERANÇA DE CONSEGUIR UM LAR PARA
CRIAR O MEU FILHO COM DESCENCIA.MAS

POIS HA PESSOAS NESTE MEIO QUE ATE
TERRENOS E OUTRAS CASAS POSSUEM, E

DATA

É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de

BOA NOITE SRS. FIZ A MINHA INSCRIÇÃ0 NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA

22/09/2013 Jessica Aparecida da Silva

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP. Além
disso, é importante destacar que conforme os
critérios do Programa, o tempo de cadastro da

24/09/2013

família no município não é considerado e sim o
tempo de moradia, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de

REALMENTE PRECISO, POIS PAGO R$ 520,00
DE ALUGUEL SOZINHA.SEI QUE OS SRS.
NÃO TEM NADA A VER COM MEUS

seleção. Dessa forma, deverá manter seu
Cadastro sempre atualizado para participar de

PROBLEMAS, MAS SE TIVER ALGO QUE
POSSAM FAZER POR MIM, EU AGRADEÇO,

próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos Empreendimentos sejam
aprovados Quanto aos casos de venda ou

POIS MEU SONHO E TER A MINHA CASA.
OBRIGADA!!! DESCULPEM O DESABAFO!!!

ocupação indevida, deverão ser denunciados
através do 08007216268 ou do site www.mcmv.

22/09/2013

Anônimo

quando teremos sorteio? ainda este ano?

Outros

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

22/09/2013

Anônimo

que dia vai iniciar o sorteio de casa

Outros

A lista de sorteados está neste site.

23/09/2013

22/09/2013

Anônimo

quando começa o cadastro para minha casa

Programa Minha

minha vida

Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

QUERO PARTICIPAR DO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA COMO EU FAÇO E

22/09/2013

ÉRICA CAMARGO DE
PÁDUA

QUANDO COMEÇA A FAZER O CADASTRO
QUERO COMPRAR SOZINHA PODE SER 1 OU
2 DORMITORIO PREFIRO APARTAMENTO
POR FAVOR ME AJUDEM E SI FOR 100 POR
CENTO FINANCIADO PARA MIM E MELHOR

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

A lista de sorteados está neste site da Cohab
Campinas.

23/09/2013

DESDE JA AGRADEÇO ATE MAIS

23/09/2013

Anônimo

Bom dia. Gostaria de saber por onde posso
consultar a lista de sorteados para minha casa
minha vida?
Prezados, boa tarde! Quero me inscrever no

23/09/2013

23/09/2013

programa de Habitação Popular, está aberto as
inscrições, e onde posso me inscrever ? Desde já

Programa Minha
Casa Minha Vida

neide mara de paula
santana

muito obrigado.
gostaria de saber quando sai a lista de sorteados
do sorteio do dia 21/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.

23/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.

23/09/2013

Outros

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.

23/09/2013

Anônimo

passado, 21 e gostaria de saber também quando
a lista dos sorteados estará no site da Cohab?!
Obrigado
ja tem a lista de sorteados do dia 21 de

23/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de

ALEXANDRE COSME
BORGES DA COSTA

Gostaria de saber se já foram sorteadas as
pessoas do sorteio que ia ocorrer sábado
23/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

23/09/2013 weberson conde de araujo

setembro?como posso ver se meu nome foi
soteado?
Gostaria de saber quando abre as inscrições
para o cadastro para moradia na
companhia,gostaria de me cadastrar. Desde já
agradeço!!! Weberson conde de Araujo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

DATA

23/09/2013

NOME

DANIELA MULLER DE
OLIVEIRA

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE SABER QUANDO VAI HAVER
OUTRO SORTEIO,POIS TENHO CADASTRO
COM VOCES AI JA FAZEM UNS 5
ANOS,MORO DE ALUGUEL,NUMA CASA
MUITO ANTIGA,AGUARDO RESPOSTA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

23/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

GRATA PELA ATENÇÃO
23/09/2013

ALESSANDRO DOMINGOS
DE CARVALHO

informaçao sobre cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA ESTOU ESPERANDO O SORTEIO
DA CASA OU AP. HÁ 12 ANOS Já FIQUEI
COMO RESERVA NO PENúLTIMO SORTEIO
QUE TEVE AGORA EN SETEMBRO HOUVE
OUTRO SORTEIO GOSTARIA MUITO DE
SABER SE ,É QUE POSSíVEL SABER COMO
FICA A SITUAÇÃO DESSES QUE FICARÃO NA
RESERVA POIS ATÉ ONDE EU SOUBE POR
FALAS DE PESSOAS QUE AI TRABALHAM
QUE QUEM FICOU NA reserva FICARA´POR
TODA A VIDA ASSIM PARA QUE EU POSSA
ENTENDER MELHOR POIS IMAGINEI QUE
TENDO EU FICADO NA reserva LOGO MAIS
23/09/2013 veronica aparecida ferreira

SERIA CHAMADA E A PESSOA ME
DESANIMOU BASTANTE MESMO PORQUE 12

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas, para
saber se ainda vão ser chamados quem ficou no
cadastro reserva do penúltimo sorteio.

23/09/2013

ANOS NÃO SÃO DOZE DIAS ESPERANDO
QUANDO NA VERDADE BEM SABEMOS DE
PESSOAS QUE SÃO SORTEADAS E NEM AO
MENOS VÃO MORAR NA CASA OU AP. E
ACABAM VENDENDO POR CONTRATO DE
GAVETA O QUAL ACHO UM ABSURDO POR
GENTILEZA PODEM ME ESCLARECER COMO
REalMENTE FUNCIONA O TRABALHO DE VCS
UMA VZ QUE TENTEI FALAR CM A Sra. Cassia
e a mesma foi de uma tremenda grosseria
desligando o telefone na minha cara a gente fica
chateada pois ao menos que esperamos é uma
Boa tarde! preciso de uma orientação a casa já

23/09/2013

Allan Rogério Alves de
Oliveira

esta quitada porém não tenho, planta do imóvel e
habtiz, como que faço para adquirir este
documentos. Obs: este imóvel já foi feito
inventário por mim Allan Rogério, pois meus pais
é falecido. At. Allan Rogério. 19-988486064

Outros

Favor nos enviar nome completo e endereço do
imovel.

23/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olá boa tarde gostaria de saber se esses nome e
23/09/2013

23/09/2013

Anônimo

Anônimo

do sorteio do dia 21/09/13 e se não ah mas
previsao para proximo sorteio este ano.desde ja

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.

23/09/2013

agradeço
Quero saber como sei que meu nome estar no
programa ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Venha consultar o seu cadastro.

23/09/2013

O cadastramento no
CIM ou a alteração
de cadastro, estão
23/09/2013

Anônimo

Inscrição para portadores de deficiencia

supensos desde
01/08/2013. Ainda
não temos data

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

23/09/2013

prevista para
retornar.

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

Anônimo

Anônimo

Anônimo

Boa tarde, Como funciona o cadastro na cohab
de campinas para pessoas que recebem auxilio
doença de um salario minimo no Inss? Quando
terá novas inscrições?
A mais ou menos 18 anos atras fiz inscrição na
cohab, quero saber como faço p saber o
andamento, nunca fui contemplada, desde já
agradeço.
Pessoal boa tarde. Gostaria de saber se a cohab
disponibiliza de alguns imóveis para venda. Meu
amigo mora em ribeirão preto e conseguiu
comprar uma casa diretamente com um
funcionário da cohab de ribeirão ele vai pagar
mais ou menos R$500,00 por mês. Em campinas
não tem casas para tentar comprar diretamente
com a caixa econômica e a cohab junto? preciso
muito ter uma casa não aguento mais pagar
aluguel.

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

Programa Minha

Os imóveis são adquiridos através do cadastro

Casa Minha Vida

da Cohab.

23/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, Meu pai comprou este imóvel do
senhor Valdemir e fez somente um contrato
particular de compra e venda o imóvel é quitado
e possui a carta enviada pela cohab para
23/09/2013

Elmer Capel

23/09/2013

Anônimo

23/09/2013

Anônimo

23/09/2013

Anônimo

escritura. Porém meu pai faleceu e eu não
conheço o senhor Valdemir, como faço para pedir
essa escritura? Corro risco de perder este
imóvel? Tenho tudo em ordem impostos e
tributos. Aguardo orientação.
gostaria de saber se ja esta disponivel a lista de
nomes sorteados do sorteio de sabado
estou no site e nao encontro , como faço ? qual a
opçao onde eu devo clicar ?
Boa tarde! fiz meu cadastro em 03/2007 e até hj
nao tive nenhuma resposta, e conheço pessoas
que se cadastraram em menos de cinco meses e
já foram sorteadas por gentileza me deem uma

Outros

Favor procurar a Cohab Bandeirantes, pois a
Cohab Campinas não possui imóvel em
Araraquara.

23/09/2013

Outros

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.

23/09/2013

Outros

No canto superior direto, ícone vermelho.

23/09/2013

Programa Minha

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de

Casa Minha Vida

2013, está no site da COHAB Campinas.

24/09/2013

resposta
gOSTARIA DE OBTER INFORMAÇÃOES DE
COMO FAÇO PARA TENTAR ADQUIRIR UMA
CASA,PELO MINHA CASA MINHA VIDA.
TAMBÉM OBTIVE ALGUMAS INFORMAÇÕES
DE CASAS NO NOVA ERA DE SALTO TENHO
17.000,00 DE FUNDO DE GARANTIA, SOU
23/09/2013

GISLAINE PITONDO

PROFESSORA CONCURSADA DA
PREFEITURA DE SALTO E MÃE SOLTEIRA,
MORO CO MEUS PAIS E MEU FILHO,
GOSTARIA DE TER MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE COMO É PROCEDIMENTO PARA
ADQUIRIR AS CASAS DESSE BAIRRO.
OBRIGADA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

24/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Oie, por curiosidade eu gostaria de tirar uma
23/09/2013

23/09/2013

Anônimo

duvida. Após entregar a documentação para
montagem da pasta em aproximadamente quanto

Anônimo

tempo se obtem a resposta da CEF se foi
aprovado ou reprovado? Obrigada
como faço para conseguir fazer cadastro na
cohab como devo fazer e quais os documentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

De três a quatro meses para liberação da Caixa
Econômica Federal.

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

obrigada

23/09/2013

silvia helena cariolato

gostaria de entrar no programa minha casa
minha vida ,sou solteira tenho um filho de 8 anos,
minha renda é de 1.141,00.oque preciso fazer?

24/09/2013

24/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

24/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

OLA BEM E O SEGUINTE ME CHAMO DIEGO
FIZ MEU CADASTRO EM 2009 EU ERA
CASADO COM KEYTHI BEM EM 2010 ME
DIVORCIEI DELA E ME CASEI NOVAMENTE

24/09/2013

Anônimo

EM 2011 COM CONCEICAO GOSTARIA DE
SABER COMO POSSO FAZER PARA
ATUALIZAR MEUS DADOS E QUE
DOCUMENTOS DEVO LEVAR E POSSIVEL EU
FAZER O CADASTRO AGORA QUE SOU
CASADO COM CONCEICAO NUNCA FUI

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

24/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

COMTEMPLADO EM SORTEIO MAIS
VERIFIQUEI QUE MEU CADASTRO AINDA E
ATIVO DESDE JA AGRADESÇO

24/09/2013

Jorge Barbosa dos Santos Como faço para me inscrever no programa minha
Junior

24/09/2013 THAIS DE LIMA POLATTO

casa minha vida ,desde ja grato pela atençao.
GOSTARIA DE ME INSCREVER NO
PROGRAMA DE HABITAÇÃO
olha eu gostaria de saber se eu estou para pegar

24/09/2013

stephanie cristina ramos

o meu apartamento da cohab pis gostaria de
saber como eu faço para saber

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

24/09/2013

24/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Programa Minha

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de

Casa Minha Vida

2013, está no site da COHAB Campinas.

24/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de increver no programa minha casa
minha vida e não estou conseguindo encontrar
no site.pois moro em campinas desde 1979 e não
24/09/2013 edenir matheos de andrade tenho moradia propria desde minha maioridade
pago aluguel podem me informar como consigo

Programa Minha

24/09/2013

24/09/2013

Anônimo

SAMANTHA HELENA
PAGLIATO DE GODOY

precisamos da cópia do contrato completa...a
nossa está incompleta pois parte ficou com meu
pai falecido... Aguardo Obrigado
Boa tarde! Se uma pessoa for sorteada no
programa minha casa minha vida e desistir da
moradia, ela pode transferir para outra pessoa
que também tenha cadastro na cohab?
Boa tarde! Como que eu consigo fazer a
inscrição do Programa Minha Casa Minha Vida?
Que documentos eu tenho que estar em mãos?
E quanto tempo de registro na carteira de

RESPOSTA

24/09/2013

01/08/2013. Ainda não temos data prevista para
retornar.

Cópia de contrato

horários: das 8:00 as 16:00 horas, de segunda a
sexta-feira .

24/09/2013

Não pode haver transferência de sorteado.

24/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

24/09/2013

Boa Tarde! Estamos providenciando os
documentos necessários para minuta...para isso
Luis Antonio Carderelli

Para fazer cadastro novo e alteração de
cadastro, encontra-se suspenso desde

DATA

Casa Minha Vida

me inscrever no programa da cohab,desde ja
agradeço pela atenção.

24/09/2013

RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente e solicitar, nos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

trabalho? Obrigado!
Boa tarde. Fui contemplado no sorteio de um dos
apartamentos do Sirius. No dia 19/08/2013
fizemos nossa ultima reunião e, depois somos

24/09/2013 Alessandra Gomes Veloso

avisados que haveria uma interrupção dessas
reuniões por aproximadamente 30 dias. Já se
passou o prazo de 30 dias, portando gostaria de
saber se tais reuniões já recomeçaram, pois
tenho ouvido rumores que ontem mesmo teve
uma reunião dessas. Não recebi nenhum aviso.
No aguardo. Alessandra.

Aguarde comunicação do serviço Social da
Outros

Cohab, ou ligue pra os fones: 3119-9644 / 31199645 / 3119-9648.

24/09/2013

DATA

NOME

24/09/2013

MICHELE

24/09/2013

24/09/2013

24/09/2013

24/09/2013

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE SABER SE ESTE IMOVEL JA
TEM O SEU TERMO DE QUITAÇAO ...

SOLICITAÇÃO

Gostaria de Participar do Programa Minha casa

Programa Minha

Paula

minha vida

Casa Minha Vida

Olá Gostaria de saber quando estarão abertas as

Programa Minha

inscrições para participar de um novo sorteio

Casa Minha Vida

Boa tarde, Gostaria de saber quando estarão
abertas as inscrições para o CIM. E quais os

Programa Minha

Anônimo

Luciana da Silva Ribeiro

Gabriela Campos de
Carvalho

Anônimo

documentos exigidos para o cadastro.
Atenciosamente, Luciana
Boa tarde! Gostaria de saber quando volta os
cadastros para o programa Minha casa Minha

Casa Minha Vida

Vida, e quais os documentos necessarios para o
cadastro. Obrigada.

Casa Minha Vida

marido esta trabalhando mais ele saiu hoje ele
pediu a conta sera q eu nao pego mais o
apartamento

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça o adquirente para solicitar a Minuta
Termo de Quitação

Julio Cesar da Silva de

oi fui ai na coab montar minha pasta minha pasta
ja foi mandada pra caixa so que ai costa q meu
24/09/2013

TIPO DE

Programa Minha

de Escritura, de segunda à sexta-feira, nos
horários: das 8:00 as 16:00 horas.
O cadastramento no CIM ou a alteração de

24/09/2013

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

24/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

24/09/2013

24/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

24/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Sem seu nome completo e CPF não temos como
verificar a sua situação. Porém, o fato de seu
esposo ter ficado desempregado após a

Programa Minha
Casa Minha Vida

montagem de pasta não será impedimento para
serem aprovados na análise da Caixa
Econômica, pois a renda familiar permitida é de
até R$ 1600,00, ou seja, se houve diminuição da
renda não será problema.

25/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o pleito, solicitamos o
agendamento nesta Cohab-CP, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos – CLFU,
telefones:(19) 3119-9590,3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 08h às 16h. Conforme determina a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,

24/09/2013

Benedito Mariano de
Campos

Gostaria de saber qual a situação deste imóvel,
pois quero tirar a escritura. o imóvel é o endereço
acima. desde já agradeço.

Outros

informações financeiras decorrentes das
Promessas de Compra e Venda somente podem
ser fornecidas aos adquirentes das unidades

06/11/2013

habitacionais e/ou a seus representantes legais,
com a apresentação de Procurações específicas
para esse fim. Quaisquer esclarecimentos
adicionais, estamos à disposição através dos
telefones supracitados, ou, nesta Companhia,
sito na Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália – Campinas – São Paulo – CEP:
13036-900.

24/09/2013

silvia helena cariolato

gostaria de me cadastrar no programa minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento o cadastro para o PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA está suspenso.
Quando reabrir comunicaremos através deste

25/09/2013

site.
Verifiquei em nosso banco de dados e constatei

Minha mãe foi sorteada, e deveria ter ido na
cohab ontem, dia 23 as 8.hs para apresentar a
24/09/2013

ismigliari

documentação para montagem da pasta, mas só
fiquei sabendo hoje a noite, posso leva-la
amanha dia 25, ela esta agoniada, com medo de
perder essa oportunidade de ter a casa dela,
esperada por tantos anos.

24/09/2013

Anônimo

como faço pra ver a lista dos sorteados?

Programa Minha
Casa Minha Vida

que a Sra. Isamar Aparecida Silva Migliari - CPF.
04519319803 (informado na ouvidoria), participou
dos sorteios do Programa Minha Casa Minha
Vida, porém não foi sorteada. Dessa forma,
deverá manter seu cadastro atualizado e

25/09/2013

aguardar um próximo sorteio, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.
Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista dos sorteados está neste mesmo site.

25/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

24/09/2013

Anônimo

ola gostaria de saber onde eu encontro a lista do
sorteados do dia 21/09/2013

24/09/2013

Talita Oliveira dos Santos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
A lista dos sorteados em 21/09/2013 está neste
mesmo site.

Boa noite, Hoje eu recebi uma ligação da minha

Você foi sorteada para o Programa Minha Casa
Minha Vida, dentro do grupo de deficientes -

mãe dizendo que chegou uma carta da Cohab,
referente ao programa minha casa minha vida,
informando que eu deveria comparecer na data

classificação 263. Você poderá comparecer na
COHAB até o dia 11/10/2013, sempre às 8h,
munida de toda a documentação relacionada na

de hoje, dia 24/09/2013 as 10hs30min, porém eu
estou em outra cidade no momento fazendo

convocação recebida pela sua mãe. Como você
foi sorteada dentro do grupo de deficiente, é

estudando (Senac São Carlos - Bolsa de estudo
100%). Como eu fiquei sabendo apenas hoje não
pude comparecer, e gostaria de saber se tem

Programa Minha
Casa Minha Vida

necessário apresentar o atestado médico da
pessoa portadora de deficiente (no caso seu
irmão, conforme descrito na referida convocação.

algo que eu possa fazer para não perder a
inscrição, pois já estou esperando desde 2009.

Por último, conforme regras do Minha Casa
Minha Vida, a pessoa sorteada precisa residir no

Eu tenho como provar que estou em outra
cidade, se for o caso levo as declarações. Mais
por favor me ajudem. att Talita Oliveira

município. Portanto, você precisará apresentar
um comprovante de endereço atual, em seu
nome. Caso contrário, será impedida de

DATA
RESPOSTA
25/09/2013

25/09/2013

participar do programa.
sei que sao muitos que precisam,mas gostaria
muito de ser contemplado com uma casa ou
24/09/2013 clezio eduardo alves martim

25/09/2013

EDILEUSA DE JESUS
SOUZA

apartamento no programa minha casa minha
vida,pois gostaria muito de poder sair do
aluguel,desde ja agradeço. obrigado:CLEZIO
EDUARDO ALVES MARTIM
BOM TARE GOSTARIA DE SABER SE JÁ
COMEÇOU A FAZER INSCRIÇÕES PARA O
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA

Para participar do PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA da COHAB CAMPINAS o sr.
Programa Minha
Casa Minha Vida

precisa fazer um cadastro e aguardar ser
sorteado. No momento o cadastro está

25/09/2013

suspenso. Quando reabrir faremos uma
comunicação através deste site.
Outros

As inscrições ainda não recomeçaram e ainda
não temos previsão de data para recomeçar.

26/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a sua
oi fui ai na coab montar minha pasta minha pasta

25/09/2013

25/09/2013

jessica amaral dos santos

Adriana Gomes do
Nascimento

ja foi mandada pra caixa so que ai costa q meu
marido esta trabalhando mais ele saiu hoje ele

Programa Minha

pediu a conta sera q eu nao pego mais o
apartamento pq eu nao trabalho so quem
trabalhava era ele oq eu paço agora

Casa Minha Vida

Gostaria de fazer minha inscrição para o próximo
cadastro. Como devo proceder? Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

pasta ainda está em análise pela Caixa
Econômica. Porém, o fato de seu esposo ter
ficado desempregado após a montagem de pasta
não será impedimento para serem aprovados na
análise da Caixa Econômica, pois a renda

27/09/2013

familiar permitida é de até R$ 1600,00, ou seja,
se houve diminuição da renda não será
problema.
As inscrições estão suspensas no momento e
não temos previsão para a reabertura.

26/09/2013

Sou advogada dos herdeiros de Crispim Carlos
Marcelino da Cruz, falecido em 15/08/2013. Qual

25/09/2013

Marilia Bortoluzzi Avilla

é o procedimento para regularização da
propriedade do imóvel (deixar a matrícula
regularizada perante o cartório de registro de
imóveis),para que o mesmo já seja transmitido
aos herdeiros? Obrigada. desde já agradeço a

Minuta de Escritura

atenção.
Boa tarde. Gostaria de obter mais informações
sobre o meu recadastro, como saber se fui
25/09/2013 Diana Keli Guimaraes Sousa sorteada, e gostaria que mudassem o meu sexo,

25/09/2013

25/09/2013

camila
Naira Fernanda Souza
Freitas

pois está como MASCULINO, sendo que é
FEMININO. Ateciosamente, Diana Keli.
gostaria de saber quando vai ter um próximo
sorteio do minha casa minha vida ..
Fala Coom Atendente

O procedimento é o seguinte: providenciar o
Inventário e quando o mesmo estiver pronto vir
até a COHAB CAMPINAS e solicitar a Minuta de
Escritura em nome dos herdeiros.

26/09/2013

A senhora não foi sorteada ainda, porém seu
Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro continua ativo. Qualquer mudança nos
dados favor comparecer na COHAB CAMPINAS

Programa Minha
Casa Minha Vida

para atualizar. No seu cadastro consta o sexo
feminino mesmo.
Não temos previsão de data pra o próximo
sorteio.

Programa Minha

Por favor encaminhe nova mensagem com

Casa Minha Vida

maiores detalhes para que possamos atendê-la.

26/09/2013

26/09/2013

26/09/2013

DATA

26/09/2013

26/09/2013

NOME

adriana cristina d silva

SANDRA PRIOR RAMOS

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber sobre meu cadastro da cohab
que relizei em 2001 ate o dia de hoje nao me
ligaram nem enviaram correspondencia gostaria
muito de saber como esta o andameto

BOM DIA GOSTARIA DE SABER SE MEU
NOME FOI SORTEADO TENHO MINHA
INCRIÇÃO DESDE 1999 SEM MAIS PARA O

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo, a sra. participou do
sorteio do dia 21/09/2013 e infelizmente não foi
Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteada. Ainda não temos previsão de data para
o próximo sorteio. Caso mude algum dado no
cadastro, favor comparecer na COHAB para

26/09/2013

atualizar quando reabrir pois no momento o
mesmo está suspenso.

Outros

Infelizmente a sra. não foi sorteada.

26/09/2013

Cópia de contrato

O valor venal do imóvel precisa ser solicitado na
PREFEITURA DE CAMPINAS.

26/09/2013

MOMENTO AGRADEÇO...
bom dia! preciso de uma copia do contrato com o
valor venal do imovel acima citado, com as
26/09/2013 cleidelei pereira de oliveira
quantidades de parcelas pagas,preciso com
urgência se possivel mandar pelo o email acima
citado deste de já agradeço!

26/09/2013

Camila

Bom dia, Gostaria de saber como posso fazer o
cadastro para participar do sorteio de imoveis?

Outros

Aguardo Resposta Obrigada

26/09/2013

Leticia Rocha

Boa Tarde , Gostaria de saber como faço para
me escrever para comprar uma casa da Cohab

Outros

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA
26/09/2013

MARCIA DO PRADO

Outros

MINHA CASA MINHA VIDA?

26/09/2013

Anônimo

26/09/2013

informaremos através deste site.
Para comprar imóvel da COHAB CAMPINAS é

?? Desde já agradeço a atenção.

FAZER INSCRIÇÃO PARA MORADIA EM
CAMPINAS SOU FUNCIONÁRIA DA REDE,
EXISTE ALGUM PROJETO QUE NÃO SEJA

No momento o cadastro está suspenso e não
temos previsão de reabertura. Quando reabrir

COMO FAÇO MINHA ALTERAÇAO DE

Programa Minha

CADASTRO POIS MUDEI DE ENDEREÇO

Casa Minha Vida

necessário efetuar um cadastro. Porém no
momento o mesmo está suspenso. Quando
reabrir informaremos através deste site.
Atualmente a COHAB CAMPINAS está
trabalhando somente com o PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, cujas inscrições estão
suspensas. Quando reabrirem comunicaremos
através deste site. Por favor, a sra. é funcionária
de qual rede?
Atualmente a alteração de cadastro está
suspensa. Quando for possível comunicaremos
através deste site.

26/09/2013

27/09/2013

27/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Eu gostaria de saber, se nos
26/09/2013

Anônimo

apartamentos, que foram entregues sem o piso,
se será colocado os pisos tambem e quando será
feito o serviço?

Outros

estender por muitos meses ainda. no caso para
os apartamentos do Abaeté. e uma outra
questão, é possivel ver na internet ou no local o

Programa Minha
Casa Minha Vida

tamanho do apartamento, para poder comprar
moveis e assim aliviar aos poucos os gastos?

ridlei pereira

26/09/2013

giliane kelly da silva

26/09/2013

Anônimo

26/09/2013

DANIELA CHRISTINA
MATHIAS DE OLIVEIRA

contemplado no ultimo sorteio ou de minha
esposa Fabiana dos Santos Carvalho

Outros

quero saber se meu nome foi sortiado se eu

Programa Minha

consegui uma moradia por favor

Casa Minha Vida

Atualização de endereço

Programa Minha
Casa Minha Vida

Tenho cadastro na Cohab desde 2009, gostaria
de atualizar meu cadastro. Posso fazer isso pela
internet ou tenho que comparecer na Cohab para
atualizar.

entrar em contato no 0800- 721 6268 De Olho na
Qualidade, que pertence a Caixa Econômica
Federal, para orientações pertinentes ao piso.

01/10/2013

fatores, mas assim que a COHAB tiver acesso a
essa informação, entraremos em contato através
de telefone. Quanto a planta do imóvel, não está
disponível na internet, porém, haverá a visitação
a obra (antes da mudança). Na oportunidade,

27/09/2013

poderá conhecer o apartamento e verificar a
metragem do mesmo junto a Construtora.

gostaria de saber se o meu nome foi
26/09/2013

RESPOSTA

Nesse momento não temos condições de
informar datas, pois a mesma depende de vários

estão aguardando resposta da caixa poderá
tomar posse ainda este ano ou se vai se
Anônimo

DATA

Solicitamos com relação ao assunto citado,

Boa tarde! Gostaria de saber se as pessoas que

26/09/2013

RESPOSTA

Outros

Infelizmente os senhores ainda não foram
contemplados.

27/09/2013

Infelizmente o seu nome ainda não foi sorteado.

27/09/2013

A atualização de endereço no cadastro está
suspensa atualmente. Quando reabrir

27/09/2013

comunicaremos através deste site.
Atualmente a atualização de cadastro está
suspensa. Quando reabrir comunicaremos
através deste site. A atualização só pode ser
efetuada pessoalmente na COHAB CAMPINAS.

27/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não possuo imóvel próprio, pago aluguel, mas
não por imobiliária, pois não tenho fiador e estou
atualmente, desempregada. Gostaria de me

26/09/2013

Edilaine de Melo Ferreira

candidatar as casas populares. Sou casada,
tenho um filho de cinco anos. Me coloco a
disposição do Programa Minha Casa Minha Vida,
ou outro que sirva para o meu perfil. Quero muito
passar pela entrevista de cadastro junto a cohab,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para se candidatar a um imóvel da COHAB
CAMPINAS a sra. precisa efetuar um cadastro
que atualmente está suspenso. Quando reabrir
comunicaremos através deste site.

27/09/2013

para melhores esclarecimentos. Desde já
agradeço a atenção dispensada. Att: Edilaine
Em consulta ao nosso sistema verifiquei que seu
cadastro permanece ativo. A Cohab

Olá Bom dia, Gostaria de confirmar se meu
cadastro está ativo. Tive informações de que
estão repassando casas/apartamentos com
dividas para interessados assumirem.Essa
27/09/2013

Katia Alexsandra Santana

informação procede? Para adquirir este tipo de
imóvel pelo minha casa minha vida é possível?

disponibilizou no menu "SERVIÇOS" uma
consulta onde você mesma poderá verificar seu
Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro. Os imóveis do programa Minha Casa
Minha Vida não podem ser vendidos, caso isso
aconteça a Caixa Econômica Federal retoma o

27/09/2013

imóvel e disponibiliza para quem foi sorteado.
Com relação aos imóveis da Cohab (que não

Gostaria de declarar meu grande interesse e
solicito de maiores informações dos
procedimentos. Grata

fazem parte do programa) caso haja necessidade
de recomercializar para outra família, seguimos
nossa lista de cadastrados.

BOM DIA , QUERIA DUAS INFORMAÇOES : A
PRIMEIRA E QUE FIZERAM UM SORTEIO DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , E
NAO ESTOU CONSEGUINDO ACHAR OS
SORTEADOS COMO FAÇO ?? A SEGUNDA
27/09/2013

JANAINE DOS SANTOS
GONÇALVESÇ

PERGUNTA E QUE QERIA MUDAR O
NUMERO DO TELEFONE DA MINNHA
INSCRIÇAO PQ NAO ESTOU MAIS COM O
TELEFONE FIXO SO COM CELULARES COMO
EU FAÇO PRA MUDAR ?? OBRIGADA PELA
ATENÇAO ESPERO A RESPOSTA EM BREVE
!

A lista dos sorteados está exposta neste site e
Programa Minha
Casa Minha Vida

também na COHAB CAMPINAS. A atualização
dos dados do cadastro está suspensa. Quando
reabrir comunicaremos através deste site.

27/09/2013

DATA

27/09/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

glauciana valeria da silva

gostaria de saber quando foi o sorteio da cohab e
se ja foi gostaria de saber como faço para ver
meu nome se esta no sorteio.Aguardo resposta

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

tudo certo e agora ela está aguardando o contato
da Caixa Econômica Federal, minha dúvida e

DATA
RESPOSTA

O sorteio mais recente ocorreu no dia 21/09/2013
Programa Minha
Casa Minha Vida

Olá Boa Tarde, Não estou muito por dentro do
assunto mais minha mãe já foi selecionada e
chamada para a entrega de documentos, deu
27/09/2013

RESPOSTA

e infelizmente a sra. não foi sorteada. A lista dos
sorteados consta neste site e também está
exposta na COHAB CAMPINAS.

27/09/2013

Conforme regras do Programa Minha Casa
Minha Vida, para ter a sua
documentação/inclusão, aprovada, a pessoa não
Outros

sobre se ela tiver restrição no CPF ou devendo
na Caixa Econômica Federal é anulado o direito
de ter o apartamento?

pode ter restrições na Caixa Econômica, Banco
do Brasil e Receita Federal. Como a pasta de

30/09/2013

sua mãe já foi apresentada, sugiro que aguarde a
análise. Assim que obtivermos a resposta
entraremos em contato.
Conforme regras do Programa Minha Casa
Minha Vida, 50% do total de unidades aprovadas,
são destinadas para famílias moradoras de área
de risco, os outros 50% são definidos através de
sorteio das famílias que possuem o Cadastro de

Boa tarde ,estou recebendo o auxilio moradia a 2

Interesse em Moradia na COHAB. A indicação
das famílias moradoras de área de risco foi

anos,montei pasta para o residencial Bassoli e
fiquei na lista reserva e não fui chamada,fui
informada na cohab que não estava mais
27/09/2013

Andreza da Silva

montando pasyta pra nenhum
empreendimento,mas houve um sorteio de 273
apartamentos na ultima semana,meu nome
estava na lista para o sorteio mas como estou no
auxilio moradia pensei que não precisace passar
por nenhum sorteio,poderia me explicar o que
ocorreu.Obrigado.

Programa Minha
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encerrada com a 7ª etapa do Jardim Bassoli,
atingindo a quantidade de famílias que o Poder
Público, ou seja, a SEHAB poderia indicar. As
famílias que a COHAB está atendendo
atualmente, são as famílias que foram sorteadas
em 22/09/2012.Quanto ao sorteio realizado em
21/09/2013, foi para selecionar as famílias que
serão atendidas no Empreendimento Takanos
(novo Empreendimento aprovado). Como a Sra.
não foi sorteada,deverá aguardar uma próxima
indicação, porém para mais detalhes deverá
entrar em contato com a SEHAB, através do
telefone (19) 3119 9633.

30/09/2013

DATA

27/09/2013

27/09/2013

27/09/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

-nivaldo do carmo aparecido gosaria da segunda via dese mes por email por
de moraes

causa da greve do correio

Anônimo

lista de sorteados

Anônimo

ola, gostaria de saber quando começa a inscrição
para a cohab ? e oque precisa para se inscrever
?

27/09/2013

27/09/2013

28/09/2013

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Cohab/Bandeirantes. Fone para contato (19)
3731.7600.

Programa Minha

A lista dos sorteados está neste site e também

Casa Minha Vida

exposta na COHAB CAMPINAS.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quero saber como faço pra me inscrever no
programa da Cohab, para ter meu apartamento.

Programa Minha
Casa Minha Vida

eliana cristina duarte

oi boa noite gostaria de saber se eu fui
sorteada´pela cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa noite tem a possoibilidade de eu saber se
meu nome já saiu em algum sorteio do minha

Outros

casa minha vida?
28/09/2013

28/09/2013

william eloi navarro

aline guedes cardoso

Gostaria de saber como faço para me cadastrar
na cohab para obter um imóvel.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quando começa as inscriçoes para habitação? E
eu tenho 22 anos , trabalhando, posso me

Outros

cadastrar e quais as chances de conseguir?

DATA
RESPOSTA

Informamos que esse imóvel é da
Outros

Cinyia Pereira dos Santos

Anônimo

RESPOSTA

30/09/2013

27/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

30/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

30/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.
A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

30/09/2013

DATA

NOME

29/09/2013 Nelci de Almeida Camargo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Me sinto muito decepcionada por ser uma cidadã
campineira de nascimento,e até hoje não ser

É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de

contemplada com uma moradia vindo de algum
projeto do governo, anos atrás quando meu filho

Campinas é o Minha Casa Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de

caçula tinha ainda seus 8 meses fiz inscrição na
Cohab, cheguei levar documentação e não fui
chamada, fiz outra inscrição agora pelo governo

atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

estadual (primeiro mandato de Geraldo Alkimin) o
sorteiro foi no campo na Ponte Preta, e tbm não

processo de seleção dos beneficiários, onde 50%
do total das unidades aprovadas são destinadas

fui contemplada, hoje esses programas de
moradia visa famílias que moram em lugares de
alto risco, extremamente pobres, etc etc etc ...

as famílias moradoras de áreas de risco ou
insalubres e os outros 50% são definidos através
de sorteio. Conforme já explicado, são regras do

hoje já separada moro (eu e meu 2 filhos) em
uma casa de três cômodos e um aluguel

Outros

Programa do Governo Federal. Ao consultarmos
nosso banco de dados, verificamos que o CIM -

caríssimo, e nascida em Campinas cidade que
amo de paixão não tive esse privilégio, enquanto
pessoas de veem de outras cidades e estados

Cadastro de Interesse em Moradia da Sra. está
inativo, ou seja, desde 2006 o mesmo não foi
atualizado. Sendo assim, enquanto a Sra. não

invadem terrenos que não são deles, não
pagando nada por isso formam comunidades

comparecer na COHAB para a referida
atualização, não será possível participar dos

sem condições e estruturas nenhuma, fazem
gatos de água e luz, ou pagam por isso bem
baratinho, esses sim tem direito, é nosso nossos

sorteios do programa Minha Casa Minha Vida.
Como houve um sorteio em setembro/2013, o
cadastro está suspenso temporariamente.

DATA
RESPOSTA

30/09/2013

governantes é assim mesmo, só dão alguma
Portanto, sugiro que entre em contato em
coisa pra pessoas que vivem no extremo da pobreza, graças a Deus nãonovembro/2013
estou nesse nível,
commas
a COHAB,
tbm nãoatravés
estou nadando
do telef

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA NOITE, HA UM TEMPO EU FIZ
INSCRIÇAO AI,MAIS INFELIZMENTE NUNCA
FOI CHAMADA....GOSTARIA DE SABER
...POIS PASSO POR DIFICULDADE NÃO

Estas casas quando são retomadas pela justiça,
a Cohab chama quem está cadastrado. O

TENHO MAIS CONDIÇAO DE PAGAR
ALUGUEL E GOSTARIA MUITO DE
29/09/2013

graziele mesquita

CONQUISTAR UMA CASINHA POIS TENHO 3
FILHAS E ESTA DIFICIL PARA NÓS....
GOSTARIA DE SABER TAMBEM QUE

Outros

cadastramento ou alteração de cadastro estão
suspensos desde 01/08/2013. Ainda não temos

30/09/2013

data prevista para retornar. Quando retornar
venha atualizar ou fazer um cadastro na Cohab
Campinas.

EXISTEM VARIAS CASAS ABONDONADAS
SEM NINGUEM A MUITO TEMPO ...COMO
FAÇO PARACONQUISTAR ESSA CASA....POR
FAVOR ME AJUDE....FIQUEM COM DEUS QUE
ELE POSSA NOS ABENÇOAR
29/09/2013

Anônimo

lista do sorteio dia 21/09/2013

30/09/2013 vanessa roberta malachias

Programa Minha
Casa Minha Vida

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.

30/09/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

30/09/2013

Procure diretamente a Caixa Econômica Federal
ou o Empreendimento de sua preferência, que se
encaixe em sua renda. Aqui na Cohab. os

30/09/2013

Bom dia, Meu nome é Rosiane Coutinho, sou
funcionaria publica do estado (UNICAMP), e
30/09/2013

Rosiane Coutinho dos
Santos da Silva

gostaria de saber se há algum programa
(apartamento, casa ou terreno), para famílias
com renda familiar de R$ 2.500,00. Fico no

Programa Minha
Casa Minha Vida

aguardo, Obrigada, Rosiane Coutinho
30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

Olá, não consigo achar a lista de sorteados, pelo
site! Como faço?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

Olá Bom dia, Gostaria de saber se existe algum
link disponibilizando a planta baixa do residencial

Outros

ANTONIA MARCIANA

Sirius (Campinas)
Boa tarde! gostaria de efetuar cadastro na Cohab

ALVES DA SILVA
SANTANA

"minha casa minha vida" o que é necessário?
como faço?

Thais

Programa Minha
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cadastros são para as famílias de renda inferior a
R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
O ícone da lista de sorteados está no canto
superior direto, ícone vermelho. Se preferir, nos

30/09/2013

envie nome completo e CPF.
Favor entrar em contato com a Construtora ou
com a Caixa Econômica Federal.

30/09/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

30/09/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
sou solteira no estado civil, mas tenho um

30/09/2013

beatriz santos minini

companheiro, moro na casa da minha sogra
como posso ta fazendo pra conseguir um imóvel?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

30/09/2013

Fui levar documentos para montagem de pasta
no dia 24/09/2013, porém faltou documentos, um
desses docs. foi o RG que por ser muito velho

30/09/2013 priscilla de toledo francisco

não foi aceito, solicitei a 2º via no dia 26/09/2013
porém o prazo para ficar pronto é dia 07/10 as
15:30hs, sendo que a data de retorno para
entrega dos docs a COHAB é 07/10 as 08hs, é
aceito o protocolo de solicitação de 2º via ou terei

Favor ligar para Assistente Social que marcou o
Outros

seu retorno, nos fones: 3119-9568 / 3119-9570,
com Sidnéia ou Michele.

30/09/2013

que agendar nova data para entrega da
documentação? Grata, Priscilla.
Sua solicitação deverá ser efetivada diretamente
no protocolo geral desta Cohab/CP, no horário

Prezados, por gentileza gostaria de solicitar uma
30/09/2013

RICARDO ALEXANDRE
LEOPOLDINO

planta da parte hidráulica e elétrica no residencial
Nelson Rodrigues (DIC IV) Bloco A Apto 22, pois

Outros

comprei o mesmo.

30/09/2013

Beatriz Barbosa Pereira

IARA APARECIDA
BENEDICTO

dessa inscrição, pelo site não consegui. Por
gentileza enviar por e-mail. No aguardo agradeço
pela atenção!! Beatriz
BOA TARDE, VENHO POR MEIO DESTE
PEDIR PARA CONFERIR SE MEU NOME
CONSTA NA LISTA DOS CONTEMPLADOS A
RECEBER A CASA (APARTAMENTO).
AGUARDO BREVE CONTATO, POIS NÃO
CONSEGUI VISUALIZAR A LISTA. OBRIGADA

01/10/2013

completo e telefone de contato. Permanecemos à
diposição para maiores esclarecimentos.

Boa tarde, Em 2009 fiz uma inscrição na COHAB
para conseguir uma moradia, preciso do número
30/09/2013

compreendido entre 08:00 às 16:00 hs, com uma
breve escrita dos dados do imóvel, endereço

Outros

Programa Minha
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Não tem número de inscrição. O seu número de
inscrição é o seu CPF.

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está neste site da COHAB Campinas. A
Sra. não foi sorteada no sorteio de 23 de
seteembro de 2013.

01/10/2013

01/10/2013

TIPO DE

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

30/09/2013

Raquel Bueno Simoes

Gostaria de saber como faço pra me cadastrar

30/09/2013

cleberson rodrigo pereira

gostaria de me cadastrar e saber como faço

Outros

30/09/2013

juliana dos santos silva

gostaria de saber quando vai sair as inscrições
da coab pra este ou ou se ja foi n tenho cadastro
ai ainda obrigada

Outros

30/09/2013

Anônimo

como me inscrever no programa ha incrricoes
abertas

Programa Minha
Casa Minha Vida

SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de

01/10/2013

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

01/10/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

01/10/2013

01/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

TENHO CADASTRO DESDE 2001,FEITO

30/09/2013 SILMARA APDA.GERALDO

30/09/2013

ana lucia da silva andara

30/09/2013 alessandra cristina cimadon

NOVO RECADASTRAMENTO EM 2009.
QUERO SABER SE PRECISO ME
RECADASTRAR NOVAMENTE??? SE
PRECISAR QUANDO DEVO IR ATÉ A
CONHAB. ATT. SILMARA
queria saber com faço para me cadastrar para
sorteio de casa e apartamento da cohab???

Outros

O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

01/10/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

oi gostaria de saber onde vejo a lista dos

Programa Minha

sorteados em setembro de 2013

Casa Minha Vida

cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está neste site da COHAB Campinas, no
canto superior direito, ícone vermelho.

01/10/2013

01/10/2013

