cohab

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

MÊS: Outubro/2013 TOTAL: 250
DATA

01/10/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

é possível que ainda esse ano todos os
contemplados do Rescidencial Sírius tenham
efetuado as mudanças?
Bom dia ! Sou funcionaria publica da P.M.C ,

01/10/2013

Elaine Fernandes

01/10/2013

Priscila Baptista Carvalho

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha

Aguarde o agendamento de mudanças que o

Casa Minha Vida

Serviço Social está coordenando.

Adriana dos Santos Ross

gostaria de saber se tem algum programa para
os funcionários públicos , no aguardo , tenham
um bom dia .

Programa Minha
Casa Minha Vida

(Cooperativa Habitacional dos Servidores
Públicos) no telefone: 3231-0510, com a Sra.
Solange.
Ligue para a Coordenadoria de Cobrança e

Como posso aderir a 2° via da conta?

Outros

solicite a segunda via de boleto, nos fones: 31199577 / 3119-9580.

programa de venda de casas do Bairro fercom de
pessoas q não cumpriram seus acordos e tenho

bruna andrade

reais tenho 4 filhos e minha renda e 730 reais por
mes posso participar do sorteio ainda este ano

Programa Minha
Casa Minha Vida

bruna andrade
Bom dia! Tenho cadastro na cohab meu numero
de inscrição é 7.009. gostaria de saber como
01/10/2013

adriana

faço para consultar pela internet que pé que tá.
Quero muito ser sorteada, pois tenho um filho e
gostaríamos de ter nossa casa ou apartamento
em nome do Senhor Jesus. Obrigada

01/10/2013

01/10/2013

A Cohab Campinas não possui imóvel em
Outros

interesse em adquirir um imóvel. desde já
agradeço pela atenção
ja fiz o cadastro a 4 anos pago aluguel de 500
01/10/2013

01/10/2013

Favor entrar em contato com a COHAsp

Ola Bom dia Sou de Paraguaçu paulista e
gostaria de saber se a Cohab existe algum
01/10/2013

DATA
RESPOSTA

Paraguaçu Paulista. Procure a Cohab
Bandeirantes.

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.

01/10/2013

Este número 7009 não é do seu cadastro, e sim
a sua classificação no sorteio de cadastro
Outros

reserva. Não existe número de inscrição, seu
número é o seu CPF. Através da internet não é
possível consultar o seu cadastro, apenas
pessoalmente.

01/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor preciso saber quando vai sair a casa
tão sonhada? Faz muito tempo que tenho o
cadastro na Cohab. Será que vocês podem me
01/10/2013

Maria Aparecida de Souza

informar em que lugar eu estou na fila do
Programa Minha Casa Minha Vida??? O
endereço que coloquei da minha patroa, pois no
meu endereço não chega correio.
gostaria de saber como faço para acessar a lista
de sorteados

01/10/2013

Anônimo

01/10/2013

geny de souza lopes

Quando será próximo sorteio???

01/10/2013

Anônimo

tenho chances de ser convocada?ha e tenho um
marido deficiente pode responder?

01/10/2013

Anônimo

01/10/2013

Anônimo

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

Outros
Programa Minha
Casa Minha Vida

fui sorteada nos reservas gostaria de saber se

01/10/2013

israel de araujo vieira

Olá, o boleto para pagamento das prestações da
casa não veio esse mês! Como faço para pegar a
2 via por aqui?
meu nome é driellen gonçalves de oliveira cpf
376664968-00 fui sorteada nos reservas tenho
chance de ser convocada?e meu marido é
deficiente..
boa tarde! Eu e minha esposa estamos querendo
nos cadastrar na cohab para adiquirir nosso
primeiro imovel, so que no momento nos temos

01/10/2013

luis carlos barbosa

me inpedir de ter asesso a uma casa

01/10/2013 silvia regina marcheti ferreira

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de
2013, está no site da COHAB Campinas.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

01/10/2013

01/10/2013
01/10/2013

Aguarde comunicação da Cohab Campinas para
Outros

Outros

Outros

Outros

saber até que numeração serão convocados os
que foram sorteados no cadastro reserva.
Favor ligar para a Coordenadoria de Cobrança,
nos fones: 3119-9577 e 3119-9580.

Aguarde a convocação para saber até que
numeração será chamado no cadastro reserva.

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

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

restrições no cpf, gostária de saber se isto
impedi? desde já agradeço.
estou cadastado no programa aqui em igarapava
mais estou com restrisoes no meu nome isso vai

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

Veja em sua cidade as exigências do Programa
Programa Minha
Casa Minha Vida

ainda nao tenho a minha casa propria,o que faço

Programa Minha

par me inscrever na minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida. Este Programa, na
COHAB-Campinas, é destinado apenas a
moradores desta cidade.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

02/10/2013

02/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,Tenho uma dúvida. Meu cliente, João
Roberto Vedovelli, é cessionário do contrato
59195 (01/07/1978), tendo feito escritura de
cessão e transferência dos direitos decorrentes
desse contrato, podendo receber a escritura da
COHAB. Estou auxiliando o Sr. João Roberto a
terminar esse procedimento, no entanto, hoje, ele
02/10/2013 JOSY GONÇALVES ROSA

só tem essa escritura, que outros documentos
Minuta de Escritura
ele precisa apresentar para obter a escritura da
COHAB? Se eu for ai dar entrada nos
documentos, que tipo de procuração tenho que

Entraremos em contato dentro de
aproximadamente 10 dias, para analise da
solicitação.

02/10/2013

levar, pode ser particular com firma reconhecida,
ou tem que ser procuração pública? Sou de Itu e
gostaria de esclarecer essas dúvidas por email
para só fazer uma viagem até Campinas, se
puderem me ajudar ficarei muito grata.
BOM DIA, GOSTARIA DE SABER REFERENTE
A INSCRIÇÃO DO PROGRAMA E QUAL OS
02/10/2013

Guilherme Lucius Savi

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE
SEJA EFETUADA A MESMA, DESDE JA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

AGRADEÇO A ATENÇÃO.
02/10/2013

Elivane Aparecida sousa

SOLICITO INSCRIÇAO PARA O PROGRAMA

Programa Minha

MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

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

02/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

Gostaria de saber qual é a regra para imóvel
02/10/2013

Juliana Aline Lara Lenco

próprio ou mesmo como faço para me inscrever
na COHAB, tenho renda baixa. Só que tenho
uma restrição, é possivel mesmo assim
participar?

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.

02/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

meu nome é souza apenas escolhi anonimo pq
não tem q ficar digitando documentos pela
internet minha sugestão é que site da coahb

02/10/2013

Anônimo

passar por uma reformulação a gente não
consegue nem saber QT falta pra quitar todas as
parcelas que é uma informação básica que iria
evitar transtornos de ir na coahb ocupando tempo
de trabalho. qts parcelas faltam se uma pessoa

Outros

Sua sugestão será encaminhada a
Coordenadoria de Informática.

02/10/2013

se encaixa nos padrões da coahb hj vc abre firma
pela net cpf faz bo paga contas mas não
consegue informações básicas do seu imóvel no

02/10/2013

Camile Magalhaes

site da coahb pense na dica
Gostaria de saber quando abrirá as inscrições
para a Cohab de Campinas. E o que é
necessário para participar das inscrições.

02/10/2013 janaina de barros euflausino

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
A lista de sorteados do dia 21 de setembro de

gostaria de saber como faço para consultar a

Programa Minha

listagem dos nomes no site

Casa Minha Vida

2013, está no site da COHAB Campinas, no
canto superior direito, ícone vervelho.

Cópia de contrato

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

02/10/2013

MEU PAI (FALECIDO) POSSUIA UMA IMOVEL
DA COHAB CAMPINAS E PRECISO DE UMA

02/10/2013

02/10/2013

EDER JOSE MAIA

luiza de fatima pitton silete

COPIA DO CONTRATO. NOME DO MEU PAI:
ARGEMIRO MAIA (NA ÉPOCA DE SEU
FALECIMENTO ELE VIVIA COM UMA SRA.
CHAMADA ROMILDA) ENDEREÇO DA CASA:
Rua LAUDELINA DE CAMPOS MELLO 136 - PQ
ITAJAÍ 2
Gostaria de saber quais documentos necessarios
para fazer um cadastro na COHAB ,e datas
diponives

03/10/2013

Angélica de Souza Oliveira

bOM DIA!! nÃO ESTOU LOCALIZANDO A
LISTA DO SORTEIO.. vC PODE ME AJUDAR?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

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

02/10/2013

03/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Comparecer na Cohab pois a Senhora ja foi
sorteada no cadastro reserva no número 2642.
Compareça o mais rápido possível, de segunda à
sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas. Se possível
amanhã (04/10)ou segunda-feira (07/10).

03/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Neste caso vai ser através da justiça.

03/10/2013

Abri o chamada 2013/002225 e tenho uma
questão: o casal está separado mas nenhum dos
03/10/2013

Anônimo

2 querem abrir mão de assinar a desistência para
o outro continuar no processo. Como devo
proceder neste caso?
Se mudei pro meu apartamento no jardim bassoli
no campo grande so qe esta com vazamento do

03/10/2013

maria luciana dos santos

banheiro que vem la do apartamento 42 e eu
moro no 23 e o meu e o de cima ta vazando

Programa Minha
Casa Minha Vida

arrumaram uma vez e nao sei como achar os
assistentes que areuma que eu faço ??

Em contato com a Assistente Social que atende o
Residencial Bassoli, fomos orientados de que a
Sra. deverá ligar para a Construtora Bairro Novo
no fone: 0800 217 2226 e informar o seu
problema no apartamento.

03/10/2013

Consultamos através de seu CPF. 38030083874
nosso banco de dados e constatamos que a Sra.
não possui o cadastro de interesse em moradia
da COHAB. Para participar de programas
habitacionais, o primeiro passo é a realização do

Moro numa área de risco estou com uma bebe
récem-nascida que e prematura a defesa civil já

referido cadastro. Devido ao sorteio do Programa
Minha Casa Minha Vida realizado em

foi fez a vistoria e completou que não tem
condições de mora mais lá e até agora estou
esperando a assistente social ir lá esses dias
03/10/2013

Rafaela Ribeiro Rosa

entrou água dentro de casa a casa e de alvenaria
muitos bichos como cobra,escorpião,lesma.etc
várias forsas estouradas muito mau cheiro hoje
novamente liguei pra defesa civil denovo e eles
me falaram que tenho que entra em contato com
vc´s para resolve esse problema oque eu faço
agora?? com quem entro em contato??? espero
resposta!!

Programa Minha
Casa Minha Vida

21/09/2013, a realização de novos cadastros
estão suspensas. Sendo assim, sugiro que entre
em contato com a COHAB através do telefone
31199500 na primeira semana de novembro,
para verificar a data em que o citado cadastro
será reaberto. Quanto a situação precária em
que se encontra a sua moradia, a Sra. deverá
contatar a SEHAB - Secretaria de Habitação
através do telefone 31199633 ou através do
endereço Rua São Carlos, 677 - Parque Itália (ao
lado da COHAB). Famílias moradoras de área de
risco são atendidas pelo citado órgão e não pela
COHAB.

04/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

03/10/2013

Anônimo

Gostaria de saber quando inicia as inscrições
para o programa minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

03/10/2013

Thyago Gomes de Castro
Teixeira

Gostaria de saber quando começa as inscrições
para o programa minha casa minha vida e quais
os requisitos para se inscrever.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O casal está separado, mas nenhum dos dois
querem abrir mão de assinar a desistência para o
outro continuar no processo. Um dos
04/10/2013

Anônimo

interessados não reside em Campinas na data
atual (reside em Valinhos faz seis anos). Como
devo proceder neste caso? Quem mora em

Outros

Campinas tem direito? Como esse caso seria
levado a justiça?

04/10/2013

Anônimo

oi fui ai na coab montar minhas pasta e ai
falaram q minha pasta ia pra caixa economica e
no começo se outubro eles retornavam para falar
quem tia sido aprovado amais ate agora nada
gostaria de vcs me dessem uma base obrigada

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

DATA
RESPOSTA
04/10/2013

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.
Sem o CPF dos cadastrados não há como
passar qualquer orientação. Como se trata de um
caso muito específico, há a necessidade de
analisarmos o Cadastro. Sugiro que para receber
as devidas orientações, que o Sr.(a) compareça
na COHAB/CP munido de RG e CPF para que
possamos orientá-lo corretamente. O

04/10/2013

04/10/2013

atendimento acontece de 2ª a 6ª feira, das 8h às
15h. Procurar pela Coordenadoria de Ação
Social.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal, ou ligue para a Cohab nos fones: 3119-

04/10/2013

9570 / 3119-9607.

Bom dia. Preciso de uma informação, há alguns

04/10/2013 Jacqueline Aparecida Viana

anos atrás fiz um cadastro,porém fui informada
que todo ano tem que renovar esse cadastro,
quais is documentos necessários?? Não consigo
fazer essa renovação pelo site da Cohab???
Grata.

Outros

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

04/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria muito se possivel ter minha casa propria
,recebo um salario de pensao do meu Marido que
faleceu a 13 anos.No momento moro com
familiares,sem emprego,preciso de algo pra
04/10/2013 Roseli Nogueira Cunha Silva

morar .Aguardo resposta .possuo e mail
rosilva63@hotmail.com .Sei que existe muitas
pessoas na espera de uma casa,gostaria de ser

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

04/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

uma delas aguardando minha casa propria.Desde
ja agradeco.Nao possuo telefone. Deixo telefone
para recado Roseli

04/10/2013

mayara cristina fernandes

gostaria como posso fazer inscricao nas casas
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.

07/10/2013

Olá gostaria de saber se meu nome ainda esta
cadastrado no programa minha casa minha vida,
05/10/2013

Renato Birolli

por que até agora eu não fui sorteado sendo que
eu me escrevi no começo do programa e meu

Programa Minha
Casa Minha Vida

Seu cadastro continua ativo mas infelizmente
ainda não foi sorteado. Aguarde novo sorteio.

07/10/2013

nome nem si quer esta no cadastro reserva
aguardo sua resposta?
05/10/2013

willian da silva

gostaria de saber se foi aberta novas inscrições
para o projeto minha casa minha vida? ATT ...

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.

07/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a

06/10/2013

Anônimo

Boa noite, recebi um carta dizendo que o imovel

Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

que eu moro que foi adquirido em 1981, na
região do dic 3 esta com uma divida do FCVS,

habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.

gostaria de saber se é fato essa carta, a crta vem
da Amucamp, aguardo com urgencia, meu email
é uni2006@ig.com.br, grata Katia

Termo de Quitação

Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado. Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através dos

07/10/2013

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.
06/10/2013

06/10/2013

Anônimo

cadastro ?

Antonio José Mutti

Quero me cadastrar para participar da Licitação
Concorrência Pública nº 003/2013 para a venda
de 12 imóveis/terrenos.

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.
Voce pode se cadastrar pelo site:
www.cohabcp.com.br - Licitações - Licitações -

07/10/2013

Concorrência Pública nº 003/13 - Edital. Ou Vir
até a Cohab Campinas e adquirir o Edital por R$

07/10/2013

20,00.
Senhor Walter, Esta Companhia de Habitação
Popular de Campinas-Cohab-CP não
Olá. Gostaria de saber como proceder para
solicitar a quitação do imóvel, que documentos
06/10/2013

Walter Guido Maia

preciso solicitar e se posse pedir por e-mail.
Termo de Quitação
Minha outra duvida é: se tenho que procurar uma
agência da C.E.F. e pedir direto pra COHAB.
Aguardo retorno. Obrigado. Walter.

comercializou unidade habitacional na cidade de
Santa Rita do Passa Quatro. Solicitamos, o
obséquio, de verificar se o financiamento, por
ventura, se refere ao agente financeiro CohabBandeirantes. A título de informação, o telefone
PABX da Cohab-Bandeirantes é (19) 3731-1600.
Estamos à disposição para outras eventuais
informações necessárias.

07/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Walter Guido Maia

07/10/2013

Anônimo

07/10/2013

Anônimo

07/10/2013

Anônimo

07/10/2013

Anônimo

07/10/2013

Victor Pires

07/10/2013

08/10/2013

Alessandra Maria de Melo

Anônimo

08/10/2013

Crislaine Pricila Gonçalves de
Lima

08/10/2013

Anônimo

verificar no contrato qual é o agente financeiro,
solicitação da quitação do imóvel para dar baixa Termo de Quitação
pode ser a Cohab/Bandeirante que tem sede em
da hipoteca no cartório. Obrigado. Walter.
Campinas. O endereço eletrônico é
www.cohabbd.com.br Quaisquer outros
esclarecimentos estamos à disposição.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
Gostaria de saber se ja começou as inscrições
Programa Minha
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
para o programa minha casa minha vida
Casa Minha Vida
Ainda não temos data prevista para retornar.
Programa Minha
ola gosta d ejburn
Favor enviar sua solicitação.
Casa Minha Vida
O cadastramento no CIM ou a alteração de
Quando começa as incriçoes´para a cohab
Outros
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

Quando começa o cadastro an Cohab?

Outros
Programa Minha
Casa Minha Vida

Boa noite. Gosstaria de saber como faço para me Programa Minha
inscrever no programa. Att. Alessandra Melo
Casa Minha Vida

O que preciso para me cadastrar na cohab

Outros

Tenho algumas prestações que estão em atraso.
Gostaria de solicitar a segunda via dos boletos
para pagamento. Se possível, parte para o dia
16/10/2013 e 31/10/2013. Atenciosamente,
Crislaine Pricila Gonçalves de Lima.
quero fazer minha inscrição no processo seletivo
mais nao consigo fazer no portal da cohab como
fala no edital

DATA
RESPOSTA

PreInformamos que esta Cohab/Campinas não
possui empreendimento residencial em Santa
Rita do Passa Quatro. Assim, solicitamos

Olá. Gostaria de saber o procedimento para

06/10/2013

RESPOSTA

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.

07/10/2013

07/10/2013

07/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

Envie sua solicitação.

08/10/2013

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

08/10/2013

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.

08/10/2013

Outros

Favor entrar em contato com a Coordenadoria de
Cobrança, nos fones: 3 119-9577 e 3119-9580.

08/10/2013

Outros

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

08/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

gostaria de fazer me cadastro no processo
seletivo para assistente social mais nao acho o
08/10/2013

maria

local para inscrição no portal da cohab obrigada
se que o portal e feito para da informação sobre

Outros

serviço da cohab aos moradores
quais documentos são necessários para fazer o
08/10/2013

Anônimo

08/10/2013

Anônimo

recadastramento do programa minha casa minha
vida?
Boa tarde! A minha pasta foi montada em julho
pra analise e eu quero saber se mesmo a caixa
estando de greve se as pastas estão sendo
analisadas? att
MEU PAI (FALECIDO) POSSUIA UMA IMOVEL

Programa Minha

EDER JOSE MAIA

FALECIMENTO ELE VIVIA COM UMA SRA.
CHAMADA ROMILDA) ENDEREÇO DO

site da Cohab os sorteios e peguei as relações e
não consta meu nome nem CPF. Vocês podem

Programa Minha

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal.

08/10/2013

valter de angelo

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

O senhor precisa comparecer na Cohab
Campinas, ou outro herdeiro, munidos de
documentação e atestado de óbito de seu pai.
Para tal procedimento, necessitamos que agende
Cópia de contrato

um dia que o senhor possa vir, para podermos
solicitar em nosso arquivo a pasta de
documentos. Nos envie a data que o senhor

09/10/2013

poderá comparecer e solicitaremos a pasta. O
número do contrao é 1160105.

Programa Minha
Casa Minha Vida

me posicionar quanto a isso? Quando ocorrerá o
outro sorteio? E se houver desistência? Agradeço
o retorno.
SOLICITAÇÃO DE ENDEREÇO PARA
CORRESPONDENCIA. DE RUA SAO CARLOS
PARA RUA ALICE DIAS DA SILVA ,114 DIC
CAMPINAS/SP

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de

Casa Minha Vida

eu faço para obtê-lo?
Preciso saber o por quê não consta meu CPF na
Relação de Cadastro Reserva do Grupo 1 e
Grupo 2 do último sorteio de 2013. Chequei no
MARIA APARECIDA DE
SOUZA

Parque Industrial (ao ldo da CIRETRAN). até
11/10/2013.

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

IMOVEL: Rua LAUDELINA DE CAMPOS MELLO
136 - PQ ITAJAÍ 2 Voces pediram também o
número do contrato: não tenho o número. Como

08/10/2013

Compareça aqui na Cohab, no horário das 8:00
as 16:00 horas, à av. Prefeito faria Lima, 10 -

Casa Minha Vida

DA COHAB CAMPINAS E PRECISO DE UMA
COPIA DO CONTRATO. NOME DO MEU PAI:
ARGEMIRO MAIA (NA ÉPOCA DE SEU
08/10/2013

RESPOSTA

Seu nome não está em nenhuma das listas
porquê a senhora não foi sorteada. Deverá
aguardar o próximo sorteio.

09/10/2013

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

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

09/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde. Gostaria de saber se tem como fazer
a inscrição para o concurso para assistente social
08/10/2013

Anônimo

júnior por e-mail. Atualmente não consigo sair
essa semana para fazer a inscrição. Fico no

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

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

lista de sorteados do dia 21/09/2013 do programa

Programa Minha

A lista de sorteados do dia 21 de setembro de

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

quando posso fazer inscrição para o minha casa
minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

2013, está no site da COHAB Campinas.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

09/10/2013

aguardo de um retorno. Obrigado
08/10/2013

Anônimo

08/10/2013

silvia helena cariolato

Ainda não temos data prevista para retornar.

09/10/2013

09/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá! Bom dia! Tudo bem? Por gentileza, estou
precisando de um email de contato da COHAB
SP, para que eu possa encaminhar o meu
currículo, assim como as minhas últimas Oficinas
ministradas no SESC Bertioga, e as minhas
propostas de Oficinas futuras para análise, pois
pretendo desenvolver essas Oficinas para os

08/10/2013

Kalinna Liedges

moradores da COHAB Campinas, atuando como:
Arte-Educadora de Teatro, Educadora Social,
Instrutora de Teatro, Analista Artístico,

Recebemos seu contato, porém informamos que

Educadora Artes (Teatro), Orientadora SócioEducativa, e funções afins, especificamente para

a contratação de funcionários da COHAB
Campinas é feita através de concurso público. No

os moradores da COHAB CAMPINAS. Bem ...
Sou formada em Administração de Empresas,
com Pós-Graduação em Psicologia, ambas com

Outros

ênfase em Recursos Humanos. Segunda
formação em Artes Dramáticas (EAD - USP),

momento não há previsão para a abertura de
novos concursos e todas as informações estão
disponíveis em nosso site, através do link:

09/10/2013

Concursos - Informações.

com Pós-Graduação em Cinema (USP) com
especialização em "Roteiro", orientada por JeanClaude Bernardet; Pós-Graduação em
Comunicações (ECA - USP) com dissertação em
"Dramaturgia Interativa e Novas Tecnologias";
Pós-Graduação em Técnicas de Expressão
Corporal, Literatura Dramática, Estética Teatral e

Expressão Vocal (Actor Studio´s - Nova York - 1990) ... Aguardo novo contato, se houver interesse, com a brevidade p
Aguardo aprovação da Caixa Economica, quanto
a minha documentação é aprovada. Aguardo
resposta referente a carta que está por chegar,
09/10/2013

Vanessa Alves da silva

porem os bancos estão em greve, gostaria de
saber como vamos ser ctt? E quero saber
tambem se já tem a resposta da 2° aprovação da
caixa. Obrigado.

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Outros

Federal, apesar da greve, o Departamento que
aprova as pastas está trabalhando normalmente.

09/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, gostaria de saber se qdo uma pessoa
não tem carteira assinada,mas mora de favor
pode fazer o cadastro para moradia da
09/10/2013

wendell inacio leme

Cohab?Eu consegui uma bolsa de estudos e
consegui me formar em tec de

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro pode ser feito desde que a renda seja
entre zero e R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
Outros

enfermagem,estou fazendo algumas
entrevistas,mas ainda estou
desempregado.Como devo proceder? Obrigado!

reais). Novos cadastramento ou alteração de
cadastro, estão suspensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.

09/10/2013

SOLICITO INFORMAÇÃO SOBRE UM
PROJETO QUE A COHAB DESENVOLVEU ,
PREPARANDO OS MORADORES DE UM

09/10/2013

ANA ISABEL BORGES
PADILHA

BAIRRO ANTECIPADAMENTE A ENTREGA
DAS CASAS, ONDE FOI FEITO UM
LEVANTAMENTO DAS HABILIDADES ,
REUNIÕES COM OS PSSVEIS HABITANTES
QUE VISAVA INTAGRAÇÃO E INTERAÇÃO

Outros

Para melhor orientá-la e/ou encaminhar a
situação apresentada, solicitamos apontar o

10/10/2013

bairro onde foi feita o referido levantamento.

DESTES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE
VIDA. DESDE JA AGRADEÇO A A ATENÇÃO
ANA ISABEL BORGES PADILHA PSICOLOGA
SOCIAL CRP-6/97283
09/10/2013

09/10/2013

09/10/2013

09/10/2013

rogerio de aguiar almeida

Rafaela fabretti da Cruz

aline fabiana de aguiar

Deise Ferreira Da Silva

quero fazer o cadastramento para moradia pois
moro com a minha mae
Gostaria de saber como faço para realizar minha
inscrição.
Boa tarde gostaria de saber sobre meu cadastro
q foi feito em 2009 e fui sorteado na lista reserva
do ano passado porem até agora nada foi feito
preciso muito de um retorno
Gostaria de saber se ja esta aberto as
inscriçoes?

Programa Minha
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Outros

CADMUT

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

09/10/2013

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.
Sua classificação no sorteio do cadastro reserva
foi 9119. Não sabemos se com esta classificação

09/10/2013

09/10/2013

a senhora será chamada.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

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

09/10/2013

DATA

10/10/2013

NOME

alcidia cristina de almeida
pereira

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia!! gostaria de saber como obter boleto
para pagar a prestação do imovel onde minha
mãe mora, situado a rua cabralia paulista, 57
residencial eldorado em piracicaba. Devido a

Outros

RESPOSTA

A Cohab Campinas não possui imóvel em
Piracicaba.

DATA
RESPOSTA

10/10/2013

greve ela não recebeu o boleto.
fui sorteada em setembro de 2012, e em 17 de
agosto 2013 fui sorteada pra saber qual
10/10/2013

Anônimo

apartamento eu irei morar, mas ainda nao asinei
o contrato, eu quero saber se corro o risco de

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não terá problema. Aguarde comunicação da
Caixa Econômica Federal.

10/10/2013

perder o apartamento já que nesse mes fiquei
desempregada...
solicito a inscrição do meu cpf a cohab, desde já
10/10/2013 ivair rodrigues do nascimento
agradeço. att. Ivair

10/10/2013 Everaldo Sinésio dos Santos

10/10/2013

Alessandra Rosa de Jesus
Machado

Há interesse em adquirir um terreno no Jardim
Morro Azul - Limeira SP, gostaria de saber qual é
o procedimento. Atenciosamente Obrigado
Everaldo
cadastramento da minha casa minha vida
Goataria de saber quando abrirá inscrição para

10/10/2013

Aline Barbosa Rodrigues

COHAB? sou divorciada e tenho um filho de 7
anos, como faço para adquirir um imóvel?

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

Outros

Programa Minha
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Programa Minha
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cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.
Ainda não temos data prevista para retornar.
Quando houiver autorização da Diretoria da
Cohab Campinas para venda de terreno, o edital
da licitação estará disponível no site da Cohab
Campinas.
O cadastramento no CIM ou a alteração de
cadastro, estão supensos desde 01/08/2013.

10/10/2013

10/10/2013

10/10/2013

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.

10/10/2013

DATA

10/10/2013

11/10/2013

NOME

Yara Lucia Santos de
Moraes.

Shenia Lopes Neves

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa Noite, Sou Assistente Social e li sobre o

Quanto aos questionamentos e apontamentos
temos a informar que: 1) Em relação a

processo seletivo para o cargo de Assistente
Social Junior. O Cress divulgou que as inscrições

contratação de pessoal, esta Companhia está
atendendo o que dispõe o artigo 37 da

seriam até o dia 11/10, e que a prova seria
análise curricular, e passou o site para
informções. Tentei entrar ontem no site e não

Constituição Federal, portanto perfeitamente
regular; 2) A obrigatoriedade da divulgação de
abertura do processo seletivo em conformidade

havia nada, hoje consegui, mas não sabia que a
documentação e o currículo teriam que ser

com a lei acima citada, foi devidamente cumprida
através da publicação do Diário Oficial do

levados pessoalmente. O cress não foi claro
quanto essas informações, gostaria muito de
fazer a inscrição mas o prazo é muito curto, pois

Município em 04/10/2013; 3) Quanto a
publicidade da abertura do processo seletivo,
esta ocorreu através do Diário Oficial do

Outros

vejo que vocês irão escolher pessoas que moram
em Campinas,pois até ir aí não dará tempo.

Município, site da Companhia e publicação no
caderno de empregos do Correio Popular de

Então porque divulgar para o Cress? Sendo que
poderia ser um processo interno? Poderiam
prorrogar a inscrição? Outras pessoas precisam

Campinas; 4) Qualquer outra divulgação não é da
responsabilidade desta Companhia. Diante do
exposto, não haverá prorrogação do prazo

se programar para ir até aí, nem todas estão
sabendo sobre isso. Bem que poderíamos enviar

estipulado no Edital do Processo Seletivo
Simplificado 001/13, visto o caráter de urgência

o currículo por email. Obrigado.

nas contratações, conforme previsto no item 1.1
do referido edital.

gostaria de saber como posso participar do

Programa Minha

projeto e como faço para me cadastrar.

Casa Minha Vida

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

DATA
RESPOSTA

11/10/2013

11/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.
Informamos que após verificarmos nossos
arquivos referentes aos concursos públicos

11/10/2013

EVELLYN CURY BARROS
DE ALMEIDA

Bom dia !! Passei em 4º lugar no concurso para
advogado e gostaria de saber como faço para
complementar meu endereço no cadastro, pois
verifiquei que faltam alguns dados. Obrigada
Evellyn

Outros

vigentes, não encontramos seu nome na relação
de aprovados para os cargos de advogado júnior
ou advogado pleno. Informamos também que
todas as informações referentes aos nossos
concursos, inclusive as relações de candidatos
aprovados, estão disponíveis em nosso site,
através do link Concursos – Informações.

11/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

11/10/2013

Anônimo

bom dia gostaria de saber quando começa as
inscrições para minha casa e minha vida e quais
são os requisitos????
Quero informaçoes de as inscriçoes no projeto

11/10/2013

Moises de Souza Carvalho

esto abertas e quais as probabilidades de se
contemplado? Quais Documentos são

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

nescessarios?e em qual endereço?

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

DATA
RESPOSTA
11/10/2013

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.

14/10/2013

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 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 08h às 16h. Conforme determina a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,
Compareci à COHAB Campinas há 2 anos e a
12/10/2013

José Vicente Amaral

atendente ficou de me dar uma resposta sobre a Minuta de Escritura
minuta. Não houve resposta.

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

06/11/2013

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.

12/10/2013

Anônimo

olá bom dia gostaria de um informação proximo o
bairro sam martin estão costruindo casas esssas
casas pertence a cohab?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos conhecimento em relação a estes
imóveis. Procure saber se há alguma placa da
construtora.

14/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde gostaria de me increver para obter uma
casa pela cohab. estou desempregado, faço
pequenos serviço(bico), minha noiva trabalha de
13/10/2013 alessandro de jesus cardoso

auxiliar em farmacia e não temos condição de
pagar aluguel, vou me casar e ainda não tenho
onde morar. gostaria de saber os procedimentos

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.

14/10/2013

corretos para me increver, documentação... att
Bom dia, Gostaria de saber se existe algum
programa que possa me beneficiar na compra de
uma casa. Sou amasiado e tenho uma filha e
uma enteada. Sofri um acidente em 02/07/2012
que me deixou com uma deficiência, CID S12,
14/10/2013

Rafael Sergio Costa

lesão do plexo braquial direito, deficiência de
abdução de membro superior D (Deltoide),
limitação de movimento. Deficiência parcial de

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

14/10/2013

Ainda não temos data prevista para retornar.

movimentação do MSD. Atualmente estou
recebendo o auxilio acidente do INSS, no valor
de 972,00. Grato. Rafael Sergio Costa 19 9
91887213
gostaria de saber se ja estão chamando o
14/10/2013

Anônimo

pessoal para reunioes do condominios das
acácias no residencial sírius o A-1?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar comunicação da Cohab.

14/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Preciso agendar para o dia
14/10/2013 as 10:00. Minha esposa me
representará munida de procuração pois, por
motivos de trabalho, não poderei comparecer.
Esclaresço que minha necessidade é cópia do
contrato do imóvel localizado Rua LAUDELINA
DE CAMPOS MELLO 136, Parque Itajai,
Campinas, que foi adquirido por meu pai
ARGEMIRO MAIA, já falecido. Abaixo transcrevo
14/10/2013

EDER JOSE MAIA

a resposta da minha solicitação anterior
(002426). ==Sr. Eder, o sehor precisa
comparecer na Cohab Campinas, ou outro
herdeiro, munidos de documentação e atestado
de óbito de seu pai. Para tal procedimento,
necessitamos que agemnde um dia que o senhor
possa vir, para podermos solicitar em nosso
arquivo a pasta de documentos. Nos envie a data
que o senhor poderá comparecer e solicitaremos
a pasta. O número do contrao é 1160105.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas ===

Cópia de contrato

Pediremos a pasta em nosso arquivo, na data de
hoje e assim que estiver disponível, ligarei em
seu telefone e enviarei email no yahoo, ainda
esta semana.

14/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cópia de contrato

Solicitação respondida anteriormente.

14/10/2013

Programa Minha
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Aguarde comunicação da data da reunião. As
Assistentes Sociais vão entrar em contato.

14/10/2013

Boa tarde. Repito meu pedido corrigindo a data
do agendamento. O correto é 21/10/2013 as
10:00 (PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA). Preciso
agendar para o dia 21/10/2013 as 10:00. Minha
esposa me representará munida de procuração
pois, por motivos de trabalho, não poderei
comparecer. Esclaresço que minha necessidade
é cópia do contrato do imóvel localizado Rua
LAUDELINA DE CAMPOS MELLO 136, Parque
Itajai, Campinas, que foi adquirido por meu pai
ARGEMIRO MAIA, já falecido. Abaixo transcrevo
14/10/2013

EDER JOSE MAIA

a resposta da minha solicitação anterior
(002426). ==Sr. Eder, o sehor precisa
comparecer na Cohab Campinas, ou outro
herdeiro, munidos de documentação e atestado
de óbito de seu pai. Para tal procedimento,
necessitamos que agemnde um dia que o senhor
possa vir, para podermos solicitar em nosso
arquivo a pasta de documentos. Nos envie a data
que o senhor poderá comparecer e solicitaremos
a pasta. O número do contrao é 1160105.
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas ===
eu assinei com a caixa no dia 27/09 e me

14/10/2013

Anônimo

pediram para esperar o contato de vcs, eu
gostaria de saber se vai demorar para marcar a
data pra eleição de sindico. obrigada.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cópia de contrato

Assim que chegar a pasta ligarei nos telefones
indicados e agendaremos a data.

14/10/2013

Marcelo R. B. Ribeiro Desculpe, mas não entendi
uma coisa. O agendamento ficou confirmado

14/10/2013

EDER JOSE MAIA

para 21/10/2013 10:00 horas? Ref atendimentos
002489 e 002488. Estou informando também os
telefones abaixo, pois cadastrei meu telefone
residencial e nunca estou em casa em horário
comercial. Eder José Maia (11) 4313-7833

14/10/2013 ALBERTO ANTONIO CEZAR

14/10/2013

14/10/2013

Anônimo

Sheila gomes romano

Comercial (11) 99348-4529 Claro (11) 986150518 Tim
BOA TARDE, FIZ O PAGAMENTO DO
RESÍDUO DE MEU CONTRATO, COMO FAÇO
PARA RETIRAR A MINUTA PARA
ESCRITURA??
como consigo ver os nomes de quem foi
sorteado na COHAB?.

fazer inscriçao...

Minuta de Escritura

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

15/10/2013

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.

15/10/2013

O cargo para o qual a senhora foi aprovada é de
assistente habitacional júnior. Conforme previsto
no edital do concurso de 2010, o prazo de
validade era de dois anos a partir da data de
homologação e, tendo sido prorrogado por mais
dois anos, terminará em 29/06/2014. Com
relação à contratação, também previsto em edital

Prestei o concurso da cohab em 2010, gostaria
14/10/2013

Tania Yoko Izumi

de saber como estao indo as contratações. argo
agente administrativo junior.

Outros

de concurso, o preenchimento das vagas ficará a
critério da Cohab Campinas, devendo ser
observado o prazo máximo de validade. Todas as
informações referentes aos nossos concursos,
inclusive as relações dos candidatos aprovados e
convocados/contratados, estão disponíveis em
nosso site, através do link Concurso Público Informações.

15/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Meu Nome é Ane Caroline Da Silva Já entre
varias vezes em contato com a Cohab, refente a
uma casa que se encontra em estado lamentável
na Rua : Maria Eunice Flausino Barbosa Nº 133
Bairro Parque Itajaí IV CEP:1308-067. A Casa
esta a algum tempo abandonada cheia de mato ,
moro de favor tenho 2 filhos menor de idade e
vivo de um salario minimo sem nenhum tipo de
ajuda, não tenho condições de pagar aluguel,

14/10/2013

Ane Caroline da Silva

tenho cadastro na Cohab desde de 2009 e ate
hoje , Infelizmente não tive sorte em nenhum dos
sorteios que a Cohab realizou e continuo de favor

Outros

na casa da minha Mãe , enquanto a casa
continua abandonada, essa semana também
outra casa na mesma rua foi desocupada devido
ao não pagamento do antigo dono, Rua : Maria
Eunice Flausino Barbosa Nº 139 Bairro Parque
Itajaí IV CEP:1308-067. Gostaria de saber como
faço para obter as informações referente as
casas que informei a cima.Pois tenho um Grande
Interesse em ambas das casas Desde já
Agradeço a Atenção ..
Gostaria de ser contemplada com um apto.moro
15/10/2013

15/10/2013

Anônimo

Aline c f.dos santos

de aluguel no matao e nao tenho mais condiçoes
de pagar o aluguel.nao trabalho e tenho um filho
de 5 meses Me ajude

Programa Minha
Casa Minha Vida

gostaria de fazer inscriçao nas casas da
cohab,grata.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/10/2013

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.

15/10/2013

DATA

NOME

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal ou da Cohab Campinas.

15/10/2013

andar... estou no aguardo... Muito Obrigada pela
atenção...
GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA
SABER SE EU FUI SORTEADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/10/2013

Bom dia! Gostaria de saber se, eu sendo solteiro
e residir em Hortolândia, posso fazer cadastro no

Outros

SOLICITAÇÃO
Bom dia Gostaria de saber como esta o meu

15/10/2013

Fernanda Guilherme dos
Santos

15/10/2013

Anônimo

15/10/2013

ALAN XAVIER DA SILVA

processo ai na cohab... fui sorteada e sei que irei
morar na vila abaeté... gostaria de saber se ja foi
aprovado pela caixa e quando sera a primeira
reunião onde tera o sorteio do ap...torre,n,e

COhab Desde já agradeço a atenção Alan

Seu cadastro tem que ser na sua cidade. Procure
a Prefeitura Municipal de Hortolândia.

15/10/2013

Gostaria de saber como esta meu cadastro para
sorteio ,pois recebi uma carta na qual tinha que
15/10/2013 JULIANA APARECIDA ROZA
comprarecer para montagem da pasta mais
como estava em outra cidade na consegui
comparecer. GRATA
Bom dia! Meu nome apareceu no sorteio de
2012,reserva mas não vejo mais meu nome na
15/10/2013

15/10/2013

Anônimo

Anônimo

listagem,nem ao menos na listagem reserva que
foi onde me encaixei,gostaria de saber o que
houve
quero saber si eu estou cadastrada ainda
cadrastei no começo do ano e como fico sabendo
se fui sorteada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça para agendar nova data para
montagem de pasta, de segunda á sexta-feira,

15/10/2013

das 8:00 as 13:00 horas.

Compareça pessoalmente para saber o que
houve com o seu cadastro.

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

15/10/2013

15/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Fui proprietário de um apartamento no DIC I, Rua
Carlos Renato Frederico 461 BL D Ap 44, o
mesmo foi vendido e retirado de meu nome.
Solicito algum documento que comprove isso e
indique os dados do novo proprietário, gostaria
15/10/2013

Valter Orico de Matos

de atualizar essa informação junto a prefeitura de
Campinas, pois o atual mutuário não quita os
Cópia de contrato
débitos municipais e está aparecendo cobranças
com notificações judiciais em meu nome, minha
mãe já idosa está sofrendo com isso, eu gostaria
de esclarecer de uma vez por todas a titularidade
da divida, poderia me ajudar? Agradeço a
atenção fico no aguardo.

Necessário se faz que verifique na Prefeitura se
com xerox do contrato de cessão o problema
será resolvido. Caso afirmativo deverá
comparecer à Cohab e solicitar através do
Protocolo Geral.

16/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Gostaria de informação a respeito de casa ou
apartamento minha casa minha vida. Eu vi uma

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

reportagem na TV e não consigo falar com vocês
pelo telefone. Eu já tenho cadastro na Cohab há
uns 10 anos mais ou menos e nunca fui
sorteada. Algumas vezes fui até aí para atualizar
cadastro mas devido ao meu horário de trabalho,
não foi mais possível retornar para atualizar.
Muitas vezes vi na TV que as casas que seriam
disponibilizadas para sorteio foram passadas

15/10/2013 Deborah Gonçalves Martins

para atender outras necessidades de pessoas
que estariam sendo desabrigadas por morarem
em área de risco. Como minha situação está
delicada, a proprietária vai pedir a casa onde
moro e não encontro mais aluguel no valor que

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.

eu pago,resolvi escrever para saber como está
sendo feito os sorteios e se porventura eu não fui
sorteada, já que meu endereço está
desatualizado. Como faço para saber? É
necessário ir até aí ou há outra forma de estar
atualizando? No projeto da Caixa, eu teria que
dar uma entrada para aquisição de imóvel pelo
projeto minha casa minha vida, mas tbm não
tenho como conseguir esta entrada. Aguardo um retono, se possível e agradeço.

15/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Compareça até a Cohab Campinas com o
endereço completo do imóvel para preencher um
formulário de denúncia.

16/10/2013

Ola BOM DIA GOSTARIA DE SABER COMO
DEVO AGIR PARA SOLICITAR CASAS
ABANDONADA OU ATE MESMO
DESOCUPADA PELA COHAB POIS AQUI NO
BAIRRO COSTA DUAS CASAS NESSA

16/10/2013

Francisco Jose de Oliveira
Junior

SITUAÇÃO POR NÃO TER IMÓVEL GOSTARIA
DE ADQUIRIR UM DESSES DOIS IMÓVEL
JUNTA A COHAB SITO QUE O DOIS ESTÃO
LOCALIZADOS A RUA MARIA EUNICE
FLAUSINO BARBOSA NUMERO 139 PQ ITAJAÍ
4 E O OUTRO E O IMÓVEL AO LADO SEM
NUMERO O MESMO TOMADO PELO MATO
ALTO ACIMA DA CASA HA MAIS DE 10 ANOS
OBRIGADO
Bom dia, assisti o jornal ontem 15/10/2013 na tv
que apartir do dia 01/11/2013 vai retomar o
serviço de cadastro para habilitação. Quero saber

16/10/2013

Anônimo

EDINEIDE CONSTANTINO
16/10/2013
BERNARDO

se posso fazer a inscrição para a minha mae, ela
recebe um auxilio doença do inss de 678,00,
desde de outubro de 2005 Nesse caso ela entra
no quadro de pessoas deficientes? Quais os
documentos levar?
PRECISO DE UMA COPIA DO MEU
CONTRATO DE MORADIA PARA FINS

Daniela Cristina Geribola

Compareça pessoalmente até a Cohab
Cópia de contrato Campinas, no horário das 8:00 as 12:00 horas de

JUDICIARIOS. DESDE AGRADEÇO.
Bom dia Gostaria de saber quando será entregue
os aptos do condominio Abaeté?, fui convocada
pela Cohab em maio e já levei todos os
documentos, ainda não me ligaram para informar

16/10/2013

Outros

se o banco aprovou ou não, me disseram que
demoraria entre 4 a 6 meses para aprovação,
gostaria de saber se vai demorar muito e um
prazo para entrega do apto depois da aprovação
Fico no aguardo

16/10/2013

segunda à sexta-feira.

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab Campinas, ou

Casa Minha Vida

ligue para o fone: 3119-9648.

16/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
bom dia gostaria de saber se ainda esta fazendo
a inscrição do programa minha casa minha

16/10/2013 Marizeth Moreira dos Santos

vida,pois eu moro numa area de risco,e ainda
pago aluguel,tenho dois filhos pequenos,e moro

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.

16/10/2013

de frente de um corrego.
Tenho um imóvel no endereço citado acima há
37 anos e ainda não possuo a escritura desse

16/10/2013

Zilda Pires de Castilho

16/10/2013

Jose Roberto da Silva

A Cohab Campinas não possui casa em
imovel, gostaria de saber como faço para estar Minuta de Escritura
Valinhos. Procure a Cohab Bandeirantes.
adiquirindo essa escritura. Obrigada, Zilda Pires
de Castilho
Necssito de uma declaraçao de termo de
Compareça pessoalmente para solicitar, de
quitação. email pra resposta
Termo de Quitação segunda á sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas.
talissacsilva@hotmail.com no aguardo Jose
inas
Roberto da Silva contrato - 1290318-5
Gostaria de saber se eu posso fazer inscrição no
programa , só eu tenho carteira assinada moro

16/10/2013

Anônimo

com meu filho e pago aluguel já está ficando
dificil, gostaria de saber quando começa a
inscrição. Obrigada meu nome Vanderleia

Programa Minha
Casa Minha Vida

16/10/2013

17/10/2013

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

17/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa Noite! Gostaria muito de uma resposta á
minha pergunta. Renovo a minha inscrição á

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

anos, porém infelizmente nunca tive a satisfação
de ser chamada ou sorteada, pois alegavam que
por ser Gerente de Posto de gasolina, por
questões burocráticas internas, o meu ganho
ultrapassava a margem permitida para entrar no
programa. Pois bem, hoje me encontro
desempregada, acredito agora que faço parte
desta "margem" necessária, estou trabalhando
de autônoma no momento e precisaria muito
desta oportunidade....pois meus filhos não tem
17/10/2013 Selma Adriana de Figueiredo
moradia própria, e tenho 3 filhos! Outra questão

O cadastramento no CIM ou a alteração de
Outros

seria, como fui demitida, recebi meu fundo de
garantia e gostaria de saber se haveria

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

17/10/2013

possibilidade de adquirir de algum inadimplente
ou alguém que queira vender seu imóvel pra que
eu possa assumir a divida? Preciso
Urgentemente de uma saída, sei também que
existem milhares na precisão, porém, acredito
que pelo tempo de anos na expectativa, talvez eu
mereça desta vez uma oportunidade de
finalmente adquirir o meu imóvel tão sonhado.
Aguardo com esperanças e obrigada. Selma

17/10/2013

Anônimo

bom dia ouvi comentários de que até final de
novembro os últimos sorteados do rescidencial
sírus iriam efetuar a mudança quero saber se
essa informação condiz pois no dia 17/08/2013
foi sorteado o meu endereço mais até agora nao

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor aguardar comunicação das Assistentes
Sociais que estão com o agendamento das
mudanças, ou ligar para os fones: 3119-9644 /
3119-9645 / 3119-9648.

17/10/2013

fui convocada para nenhuma reunião...

17/10/2013

Priscila Oliveira

queria mto saber se ja esta previsto o proximo
sorteio para o programa minha casa minha vida.
mto obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data definida pra o próximo
sorteio. Assim que tivermos, será amplamente
divulgado.

17/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

17/10/2013

Anônimo

GOSTARIA DE SABER SE JA FOI FEITA A
TRANSFERENCIA DO IMOVEL QUE ESTA EM

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

NIOME DE PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA

RESPOSTA

Compareça pessoalmente o proprietário para
saber sobre transferência de imóvel.

DATA
RESPOSTA

17/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

PREZADOS, GOSTARIA DE SABER QUAIS OS
REQUISITOS PARA SE CADASTRAR E TER O
17/10/2013

ELISABETE PEREIRA
MACHADO

BENEFICIO DO PRAGRAMA. GOSTARIA DE
MAIORES INFORMAÇOES E ORIENTAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

PARA O CADASTRAMENTO. DESDE JÁ
AGRADEÇO PELA ATENÇÃO

17/10/2013

Anônimo

17/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

passou na tv que iria parar de entregar os
apartamentos e de fazer cadastro. eu ja assinei o
contrato e ficou para escolher o sindico, mas e
agora como vai ficar minha situação. obrigada

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação das Assistentes Sociais
que estão com o agendamento das mudanças,

17/10/2013

ou ligue para o fone: 3119-9648 / 3119-9644
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

17/10/2013

Anônimo

Uma pessoa com renda de 1320,oo ela pode se
cadastrar em qual projeto da cohab Obs; sou
deficiente visual parcial(com laudo)

Outros

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

17/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à

17/10/2013

ERIKA REGIANE DA SILVA
GOUVEIA

BOA TARDE. GOSTARIA DE SABER SE
TENHO CADASTRO.FIZ O CADASTRO A
MUITO TEMPO FAZ MAIS DE DEZ ANOS.JA
RECEBI UMA VEZ UM COMUNICADO,MAS
NÃO FUI ATRAZ TEM COMO SABER E SE

Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
Outros

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

17/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

POSSO REGULARIZAR ESSE CADASTRO

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
No site da COHAB Campinas –

17/10/2013

Anônimo

gostaria de saber se tem como eu adquirir boleto
pelo site..

Outros

www.cohabcp.com.br entre na guia SERVIÇOS e
depois SERVIÇOS AO ADQUIRENTE e entre
com as informações solicitadas. Em caso de
dúvida, ligue para a Coordenadoria de Cobrança

18/10/2013

nos fones: 3119-9577 / 3119-9580.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
17/10/2013

elaine cristina belmiro do
nascimento

gostaria de saber como faço inscrição na cohab,
sou policial militar e não tenho imóvel.

Outros

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
18/10/2013

Anônimo

como me escrevoo

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

18/10/2013

Anônimo

como faço inscrição

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

Bom dia venho por meio desta pedir extremas
providencias sobre familias que estão fazendo
casas novamente em local já derrubado, pois

18/10/2013

Anônimo

moradores estão erguendo novamente casas em
cima de terrenos já desapropriados com intuito
de pegar mais uma moradia do governo, essa
prática esta sendo realizada no Bairro: Jardim
Campos Eliseos em Campinas-SP na Rua
Decival rodrigues de Araujo. Filmamos e
esperamos solução para este problema. Grato

Programa Minha
Casa Minha Vida

18/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
18/10/2013

Anônimo

BOM DIA GOSTARIA DE SABER SE AS
INSCRIÇÕES ESTAO ABERTAS E COMO

Outros

DEVO PROCEDER?

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

18/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/10/2013

Anônimo

18/10/2013

Anônimo

segunda via da conta de agua do mes 10
BOM DIA QUANTAS FAMÍLIAS AINDA FALTA
PARA EFETUAR MUDANÇA PARA O
RESCIDENCIAL SÍRIUS?

18/10/2013

Anônimo

qual a previsão para a asinatura dos contratos
para os sorteados do campo das acácias no
rescidencial sírius

Outros

Entre em contato com a Sanasa.

18/10/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Informamos que faltam 1060 famílias para
mudança no Residencial Sirius.

22/10/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação do Serviço Social da
Cohab, que está com o agendamento das
assinaturas.

18/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
18/10/2013

Anônimo

queri sabr quando será as novas inscrições ? e q
documentos preciso levar?

Outros

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado(a) Senhor(a): Gostaria de confirmar se

18/10/2013

Graziela dos Santos Lima

já estão chamando os beneficiários do
condomínio A2 (Camélias) para dar continuidade
as reuniões antes da mudança? Desde já

Programa Minha
Casa Minha Vida

agradeço a atenção dispensada.
Atenciosamente, Graziela

Aguarde comunicação do Serviço Social da
Cohab ou então ligue para os fones: 3119-9644 /
3119-9645 / 3119-9648.

18/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

18/10/2013

Jéssica Silva Costa

Quero Saber como eu faço o cadastro da Minha
casa minha vida ... Quando começa a fazer os
cadastro e o que que tem que levar para mim

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cadastra ,....

atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

18/10/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

Bom dia Meu nome é Daniela C. Augusto e fiz
uma inscrição para uma casa do programa minha

18/10/2013

Daniela Carlos Augusto

casa minha vida desde 2008 já faz 5 anos e te
agora não fui sorteada,compareci a unidade da
COHAB para alterar o numero de telefone e não
foi possível apos 2 horas de espera. Como eu
faço para renovar meu cadastro para conseguir
minha casa ? Desde já grata. Daniela C. Augusto

Outros

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à

18/10/2013

denis pereira

no momento eu e minha esposa estamos
desempregados, temos dois filhos e moramos na
casa da minha mãe e queremos ser sorteados no
plano minha cas a minha vida

Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

18/10/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

ezequias rosa da rocha

Envie sua solicitação.

21/10/2013

BOA NOITE EU ACABEIDE CHEGAR DE
OUTRO ESTADO NA VERDADE A UM ANO E
DOIS MESES TRABALHO EM PIRACICABA
PAGO ALUGUEL AQUI EM SAO PEDRO
PRECISO DE UMA CASA PARA MORAR
GOSTARIA DE ME INSCREVER EM UM
18/10/2013

ezequias rosa da rocha

PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO
ESTADO POIS O QUE EU GANHO NAO E
SUFICIENTE PARA PAGAR ALUGUEL EU
GOSTARIA DE TER UMA MELHOR O DE UMA
CHANCE DE VIDA SEM PAGAR ALGUEL TAO
CARO PRECISO MUITO DE UMA CASA ATT:
EZEQUIAS

Programa Minha
Casa Minha Vida

Procure a Prefeitura de sua cidade, pois aqui em
Campinas o cadastro é para quem reside neste
Município a mais de 2 anos.

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Moro na area verde do bairro Jardim florence 2 e
ja foram tiradas varias casas daqui para ir pros
apartamentos e sobrou muitas casas ainda e
gostaria de saber como fica a situação de quem
ficou porque não só eu como varios outros
moradores queremos uma palavra final pois tem
muitas casas precisando de reparos
principalmente a minha que esta cheia de
umidades e foi infestada por carrapatos ja que
depois que as familias mudaram derrubaram as
casas e só ficou os entulhos e como aqui tem
19/10/2013

Aline Baptista Pires

criadores de gado e muito espaço do lado da
minha casa esses terrenos foram tomados por

Outros

gado que acabaram infectando tudo com
carrapatos e eu moro com meus 2 filhos e ja não
sei o que fazer preciso de uma posição da cohab
se vamos sair daqui ou não para eu poder dar um
jeito na minha casa porque tambem não adianta
arruma se logo vamos mudar ja que eu não
ganho muito dinheiro pra poder ser jogado fora
depois! Venho através deste fazer esta pedido
porque estamos sem saber o que fazer ! Afinal
vamos sair ou não queremos uma palavra final !
oi boa tarde faz tempo que meu amigo fez a
escriçao da minha casa minha vida e ja renovou

19/10/2013

francisco geneci sanpaio
gonçalves

a escriçao e numca saiu ele paga aluguel ate
hoje e tem gente que nem trabalha e ja sair que e
solteiro porque tem um que preciza e nao
consegue e tem outro que nem preciza e
consegue acho que direitos tem que ser igual
para todos

Programa Minha

Trata-se de um sorteio, atualize sempre o seu

Casa Minha Vida

cadastro.

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola, eu montei a minha pasta junto a cohab, para
analise na caixa economica federal, no dia

19/10/2013

Eliane Nunes Santos

17/05/2013, e no dia me falaram que a caixa
demorava de 3 a 5 meses para dar uma
resposta, e ja faz pouco mais de 5 meses e até
agora não entraram em contato comigo, se vc
puderem dar uma olhadinha e me dar um retorno

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Caixa Econômica
Federal ou ligue pra os fones: 3119-9570 ou
3119-9607.

21/10/2013

eu agradeço, meu nome é Eliane Nunes Santos
cpf 356.914.958.79. obrigado
boa noite eu gostaria de saber como eu posso
esta fazendo para levar o documento do meu

19/10/2013

rafael morais leme

filho porque ele tem um canser E EU E MINHA
ESPOSA NAO PODE FICA MORANDO COM
MUITAS PESSOAS NE UMA CASA QUE TEM
10 PESSOA E A GENTE ESTAMOS
ESPERANDO CHAMAR DESDE 2012 ELE E

Quanto a sua dúvida temos a esclarecer que a
reabertura do cadastro e atualizações será a
partir de 01/11/2013 das 08hs às 15hs na sede
Programa Minha
Casa Minha Vida

da Cohab Campinas.Av. Faria Lima nº10.Dessa
forma, o grupo familiar em questão deverá

31/10/2013

manter sempre atualizado o Cadastro e aguardar
o próximo sorteio, caso novos empreendimentos
sejam aprovados.

UM BEBE DE 5 MESES POR FAVOR ENTRE
EM CONTATO E MUITO URGENTE GRATA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
20/10/2013

juliana raquel simoes da

juliana gostaria de fazer o cadastro minha casa

Programa Minha

costa

minha vida

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

Boa tarde gostaria de sabe como posso estar
20/10/2013 Yago Luis de Camargo Nunes

fazendo para me escrever no programa Minha
casa Minha Vida? Gostaria de saber quando
abrirá inscrição ? aguardo resposta. Grato sem
Mais!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

20/10/2013

Nayara Cristina De Oliveira
Araujo

Boa tarde ainda não tenho cadastro na cohab
pretendo fazer agora dia 01/11/2013 ,gostaria de
saber qual é a documentação que tenho que
levar pois em minha casa mora eu e minhas duas
filhas menores de idade

Programa Minha
Casa Minha Vida

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

21/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

gostaria de saber quanto tempo eu tenho q
20/10/2013

suelen fernanda pereira da
silva

esperar para conseguir uma casa ou
apartamento, pois moro com minha mae, minha
filha e meus 4 irmãos...

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite! No último sorteio realizado, eu não fui
sorteada. Gostaria de saber se preciso voltar à
Cohab, para efetuar algum procedimento, para
20/10/2013

Anônimo

poder participar do próximo sorteio? Desde o
meu cadastro, em julho/2013, não houve

Programa Minha Não é necessáro, apenas se houver alteração em
Casa Minha Vida
seu cadastro, venha para atualizar.

21/10/2013

alteração nos meus dados cadastrais. Aguardo.
Grata!
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextaBom dia! Gostaria de saber como faço para me
21/10/2013

Luciana de Albuquerque
Moraes

inscrever para conseguir uma apartamento, qual
a documentação e as localidades dos

Programa Minha
Casa Minha Vida

apartamentos. Obrigada Luciana

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

21/10/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Venho através desta solicitar a COHAB
Campinas, o termo de quitação de minha casa, o
qual já foi quitada em outubro de 1998. gostaria
de saber se o meu pedido será atendido, para
21/10/2013

Elisabete Aparecida Pavani

minha segurança, no caso de meu falecimento.
meus filhos que são or herdeiros não
encontrarem nada que impessam de eles

Compareça pessoalmente para fazer sua
Termo de Quitação solicitação, de segunda à sexta-feira, das 8:00 as
16:00 horas.

21/10/2013

poderem, fazer a partilha que lhes cabe.E
gostaria de saber também se é possível adquirir a
escritura do referido imóvel. Sem mais para o
momento, atenciosamente gradeço. Campinas,

21/10/2013

rubens de mello

ola amigos vi um terreno a venda e com uma
placa de vcs na cidade de morungaba, bairro
brumado queria saber mais informações sobre o
terreno e gostaria de um telefone pra entrar em
contato obrigado

Outros

Favor entrar em contato com o Departamento de
Licitações, nos fones: (19) 3119-9537.

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

Boa tarde gostaria de saber quais os documentos
que preciso levar para fazer um cadastro na
21/10/2013

viviane aparecida moura
modesto

cohab .moro de aluguel.e gostaria de me
cadastrar para o programa de habitaçao.Fiquei
sabendo que a partir do dia 01/11 começa o
cadastramento,gostaria de saber tambem os

Programa Minha
Casa Minha Vida

horarios de atendimento.sem mais Obrigada.

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

21/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

GOSTARIA DE ME INSCREVER NO
PROGRAMA HABITACIONAL DE CAMPINAS.
MEU NOME É REGINA C.RAMOS MEU
TELEFONE É 011-5968-18-02 REGINA
21/10/2013

Anônimo

C.RAMOS RUA TAPIRATIBA 463 PARQUE
SANTO ANTONIO GUARULHOS-SÃO PAULO
CEP.07062-130 POR FAVOR SE POSSÍVEL ME

As inscrições só podem ser feitas para quem
Outros

reside em Campinas. Procure a Prefeitura
Municipal do seu município.

21/10/2013

ENVIE INFORMAÇÃO POR CARTA. GRATA
REGINA C.RAMOS
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

21/10/2013

camila helena ferreira

GOSTARIA DE INFORMACOES SOBRE O
CADASTRO PARA O PROJETO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
21/10/2013

camila helena ferreira

GOSTARIA DE SABER COMO ME CADASTRO

Programa Minha

NESTE PROJETO

Casa Minha Vida

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

21/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

21/10/2013

suelen fernanda pereira da
silva

eu já fiz a inscrição em abril e gostaria de saber
quanto tempo eu tenho q esperar uma moradia, e
se tenho q renovar meu cadastro ainda esse ano.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O tempo de espera para adquirir um imóvel, não
tem como calcular, pois se trata de um sorteio.
Atualize seu cadastro se mudar alguma
informação, como endereço, salário e etc.

22/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
22/10/2013

Gisele

Bom Dia! Gostaria de obter a informação de
quando esta prevista abertura para cadastro de

Outros

inscrições ? Obrigada, Gisele

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Solicito informar quando estará disponível a
minuta para retirada visto que, terminei de pagar
22/10/2013 ALBERTO ANTONIO CEZAR
Minuta de Escritura
a diferença apurada residual, minha parte foi
cumprida, falta a de vocês agora, quando posso
retirar????

22/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia, gostaria de saber quando a caixa vai

22/10/2013

Simaura dos Anjos Freitas

entrar em contato pra eu saber se fui aprovada
ou não, levei os documentos 26/06/2013 e ainda
não obtive respostas, o contato é somente por

Programa Minha
Casa Minha Vida

telefone? saio muito de casa e não lembro qual
numero de celular eu deixei...obrigada

Favor aguardar a comunicação da Caixa
Econômica Federal, ou ligar para os fones: 31199570 / 3119-9607.

22/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

22/10/2013

Anônimo

como faço para me inscrever na Coab para
comprar uma casa popular?

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

22/10/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A inscrição deve ser feita apenas pessoalmente.
A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
BOA TARDE, COMO FAÇO PARA FAZER A
INSCRIÇÃO DO MINHA CASA MINHA VIDA?
22/10/2013

Gabriela Cristina Teodoro

HÁ POSSIBILIDADE DE FAZER A INSCRIÇÃO
PELA INTERNET, OU SÓ NO PRÓPRIO
LOCAL?

Programa Minha
Casa Minha Vida

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

22/10/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
22/10/2013

liliane paula nascimento

Boa tarde, Por favor, fiz meu cadastro ai 04/2013
e nesse sorteio nao fui sorteado até quando meu
cadastro tem validade na cohab?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se alterar algum informação do seu cadastro,
venha atualizar à partir de 01/11/2013. Se não
houver atualização, não é necessário.

22/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, tenho uma duvida, se um morador não
estiver em dia com casa ou apartamento
financiado pela COHAB o mesmo não é retirado
do imovel fazendo com que passe o imovel para
alguem que está na lista de moradia? E as

22/10/2013

Alexsandra de Oliveira
Correia

pessoas que pegam o apartamento, conheço
caso no Bassoli e aluga para outra pessoa, isso
pode ser correto. Pois minha inscrição na
COHAB é desde 2001, e nada, sei que depende
de sorteio mais muitos dos sorteados preferem

Outros

voltar a morar nas invações e alugar o que tem.
Aguardo retorno. Sem mais para o momento,
agradeço sua atenção. Att.:Alexsandra de
Oliveira Correia.
cancelamento cadastro cohab pois tenho imovel
22/10/2013

manoel ribeiro araujo

na rua bernardino bonavita ,540 pq. são jorge
campinas sp

Compareça à partir de 1 de novembro de 2013
Outros

para fazer o cancelamento do cadastro, de
segunda à sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas.

23/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
22/10/2013

Anônimo

aonde e como faço a incriçao para cohabe?

Outros

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
23/10/2013

Anônimo

Bom dia gostaria de saber como faço e que dia
posso estar atualizando meu cadastro da minha
casa da cohab.

Regularização
Fundiária

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

23/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

- Bom Dia !! Gostaria de saber como faço para
23/10/2013

Anônimo

me cadastrar no programa da cohab, para
conseguir moradia ? Estou no aguardo . Att.
Tatyanne

Outros

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

23/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

23/10/2013

kennia mariane gonçalves
dias

Quando começa o cadastro e atualizações pro
programa minha casa minha vida??

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição é presencial. A partir de 1 de
novembro de 2013, a Cohab estará fazendo
cadastro novo e atualização de cadastro, de

24/10/2013

Pablo Ruiz Aparecido Perico

olá gostaria de saber como faço inscrição na

Dambroski

cohab. há algum modo de inscrição online?

Outros

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas .
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

24/10/2013

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

Oi boa tarde eu gostaria de saber o eu preciso
fazer, para fazer inscrição para casa ou
24/10/2013

Anônimo

apartamento eu sou solteira estou gravida 6
mese mora com minha mãe que é viuva e mais
um neto dela de 8 anos gostaria de um tel ou

Outros

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

24/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

endereço que eu possa ir fazer a inscrição

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

24/10/2013

alex santana dos santos

oi boa tarde,gostaria de saber se através dos

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

meus dados vcs podem me informar como esta
meu cadastro,sou casado,minha esposa não

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

trabalha ,tenho 2 filhos e ganho 1200,00 gostaria
muito se pudesse saber se posso nessas
condições ser provavelmente apto p sorteio grato
alex

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

24/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Marcos Roberto Pedroso

24/10/2013

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Verificamos que o imóvel esta em nome do
Sr.Clodomiro de Rizzo, assim a minuta de

Boa tarde ! Gostaria de saber como retiro a
Minuta de Escritura, se é possível retirar em meu
24/10/2013

RESPOSTA

escritura, caso liberada após análise desta
Cohab/CP, será providenciada no nome do Sr.
nome a casa já é quitada a algum tempo, como
Minuta de Escritura Clodomiro. Somente poderá ser providenciada a
devo proceder ?. Tenho esta residência a 15
minuta de escritura em seu nome se tiver cessão
anos aproximadamente. contrato 06-0406-1
de direitos por instrumento público. Estamos à
Marcos Pedroso
disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.
Não temos como saber, sem informar o nome do
quero saber quanto fica pra quita minha casa ? Termo de Quitação adquirente, endereço e número do contrato do

29/10/2013

24/10/2013

imóvel. Compareça pessoalmente.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

Boa Tarde, verifiquei no site de vocês que abrirá
dia 1 de novembro, gostaria de me certificar. Está
24/10/2013

Carolina Almeida Lima

correto? Posso ir nesta data no primeiro horário
que conseguirei me cadastrar? Preciso muito

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

Desde já agradeço a atenção Carolina Almeida
Lima

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

25/10/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

24/10/2013

Ricardo Acaico Facco
Henrique

Boa tarde. GOstaria de saber como faço a
inscrição na COHAB para o programa "Minha
casa minha vida" ou em outros programas de
financiamento. Att. Ricardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
24/10/2013

Carla de Andrade Silva

Gostaria de ter informações referente a inscrição
para a Cohab. Quando começa, se tem alguma
data específica??

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Compareça pessoalmente no horário das 8:00 às
solicito informaçoes como que devo pegar o meu
25/10/2013 ivete silva barbosa de oliveira
Termo de Quitação 16:00 horas, de segunda á sexta-feira. Segundacontrato da casa já quitado
feira dia 28/10 não haverá expediente.

25/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

25/10/2013

AYALA FACHINI DE
MORAES

Bom dia ; gostaria de saber quais são so
documentos necessários para se inscrever no
programa, e posteriormente concorrer ao sorteio.
Fico no aguardo. Att, Ayala

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

IMPRESSÃO DE BOLETOS: Entre no site da
COHAB Campinas – www..cohabcp.com.br e

25/10/2013

rosemeire

Prezados venho por meio deste solicitar o envio
por e-mail do boleto que está mais atrasado do

entre na opção SERVIÇOS; depois entre em
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE; entre em seguida
Outros

contrato 4011860409-020.

com o NÚMERO DO CONTRATO E CPF do
adquirente; CONFIRME OS DADOS; clique em
PRESTAÇÕES EM ABERTO e em seguida

25/10/2013

ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.
gostaria de saber se meu nome já foi sorteado e
25/10/2013

25/10/2013

carla

Anônimo

se não o porque e quantas pessoas estão na
minha frente....terei que fazer um novo cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

???? att:Carla
Gostaria de saber se ha possibilidade de haver
aparatamentos que estão na justiça e que o
proprietario deixou de efetuar o pagamento e que

Outros

Justiça, a Cohab consulta as pessoas que estão
no cadastro de interessados em Moradia (CIM).

possam ser passados para outra pessoa assumir
a divida
Gostaria de saber se tem aparamentos em
campinas que estão com dividasatrazadas e que
25/10/2013 Luciana verginia de Oliveira
vão ser retirados dos inquilinos e passados para

25/10/2013

Quando há imóveis que são retomados pela
25/10/2013

Quando há imóveis retomados pela Justiça, a
Outros

terceiros assumirem a divida

Cohab consulta as pessoas que estão no
cadastro de interesse em moradia (CIM).

25/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

25/10/2013

APARECIDO WILLIAN DE
SOUSA LIMA

GOSTARIA DE PARTICIPAR DO CADASTRO
DE MINHA CASA E MINHA VIDA PAGO
ALUGUEL COMO FAÇO PARA FAZER O
CADASTRO QUE DOCUMENTOS PRECISO
LEVAR PARA FAZER O CADASTRO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

ola meu nome e cristiane fiz o cadastro da cohab

25/10/2013

CRISTIANE ALVES DE
SOUSA LIMA

minha casa minha vida dia 29/12/2009 e o
recadstro no ano de 2010 e ate agora nao fui
sorteada sempre olho no site da cohab e nada
estou pagando aluguel esta tao dificil muitas
pessoas foram sorteadas e ate agora nao fui o

Programa Minha
Casa Minha Vida

que faço devo fazer o recadastro novamente
preciso de uma orientaçao

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

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

26/10/2013

ana paula de faria

boa tarde!gostraia de fazer a inscriçao para a
casa da cohab em campinas.grata

Outros

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Olá, entreguei minha documentação para
montagem da pasta do residencial Abaeté no dia
26/10/2013

26/10/2013

Anônimo

Anônimo

30/09. Vi no site da CEF que tem uma opção
para acompanhar a situação do financiamento,
mais precisa cadastrar um e-mail no
correspondente imobiliário. Queria saber como
faço esse cadastro.
Gostaria de saber como a Cohab avisa quando o
financiamento foi aprovado. E quanto tempo
demora em média após entrega dos documentos
aí.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação via fone ou carta.

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
26/10/2013

thais

oi gostaria de saber como faço inscriçao no
programa minha casa minha vida e q
documentos levar

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Bom dia, estou com uma duvida quanto a
aprovação da Caixa. Já montei a pasta e estou
na fase de analise de credito. Porem, estou
trocando de trabalho e com isso receberei minha
26/10/2013

Anônimo

recisão contratual, FGTS e multa FGTS. Na hora
da analise a recisão entra como renda, mesmo ñ
sendo uma renda mensal? E o FGTS, tbm vai
entrar como renda? Fico com receio da somar o
FGTS como renda e ultrapassar os 1.600
mensais. O que deve fazer?

Programa Minha
Casa Minha Vida

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

de 1 de novembro de 2013, a Cohab estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
De segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00

aqui em sp, minha duvida é referente ao cadastro
para sorteio... posso fazer o cadastro para
27/10/2013

walison gomes da silva

DATA
RESPOSTA

Apenas quem reside em Campinas a mais de
dois anos está apto a fazer o cadastro. A partir

Ola boa tarde, queria tirar uma duvida. meu
nome é walison, moro sozinho a mais de 1 ano

concorrer a uma casa? moro sozinho e to sem
esperança de um dia consegui comprar minha
propria casa, pois o custo aqui em sp é muito

RESPOSTA

Outros

alto, ainda mais pra nós que ganhamos pouco,
da mal para pagar aluguel, tem que sobreviver

horas para fazer ou atualizar seu cadastro. Os
dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

29/10/2013

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br

com o que sobra do salario... é essa minha
duvida .. grato!

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

27/10/2013

sabine monalize gizele

gostaria de saber como me escrever no processo

Programa Minha

caroline santos silva

para possuir uma casa???

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Fernando de Carvalho Brasileiro, 33 anos,
solteiro – Nasc. 19/05/1980 R Nuporanga nº 245
Jardim Planalto CEP 13090-713 Campinas, São
Paulo - Brasil. Fone: 19 3294-1702/ 19 996596242 fernandocarvalho2006@hotmail.com
Objetivo Trabalho em linha de produção em geral
/ Esporte (Ed. Física)/ Informática/ Call Center
Atendimento ao cliente/Assistente
Administrativo/Recepção. Disponibilidade de
horário: Horário Comercial/ Período: Matutino.

28/10/2013

Fernando de Carvalho

Formação Escolaridade Formação Superior
Completa. Graduação Educação Física, PucCampinas (Dezembro/2003) - concluída. Histórico

Recebemos seu contato, porém informamos que
a contratação de funcionários da COHAB
Campinas é feita através de concurso público. No
Outros

profissional • Mobitel S/A - Vivo Telesp Celularde Maio/2005 à Março/2007 (Empresa de grande

momento não há previsão para a abertura de
novos concursos e todas as informações

29/10/2013

relativas ao assunto, estão disponíveis em nosso
site, através do link: Concursos - Informações.

porte no segmento telemarketing / call center)
Representante de Atendimento Suporte as lojas
próprias da Vivo via call center em todo o
território nacional. • Atento Brasil - Telefônica - de
Julho/2004 à Setembro/2004 (Empresa de
grande porte no segmento telemarketing / call
center) Representante de Atendimento Serviços

de informações - auxílio à lista 102 • Assessoria
de Comunicação Air Play- de Julho/1999 à Novembro/1999 Ajudante Geral • Restaurante Como Água para Chocolate L
Estou com o formal de partilha para providenciar
a escr. definitiva junto a cohab, entretanto este
formal é do inventario do meu pai no qual ficou
partilhado 50% do imovel p minha mae e 50%
28/10/2013

Anônimo

para mim. Ocorre porém que minha mae veio a
falecer recentemente antes de regularizar essa
situação. Preciso entrar com inventario dela, mas
necessito a regularização da documentação junto
a cohab para isso. Qual o procedimento?

Outros

Para providenciar a minuta de escritura junto à
Cohab/CP, é necessário primeiro proceder ao
inventário de sua mãe, após a conclusão
procurar esta Cohab/CP.

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

28/10/2013

Anônimo

Gostaria de saber se quando uma pessoa
aposenta, se ela para de pagar o financiamento

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

da casa

RESPOSTA
Compareça pessoalmente para poder ser
analisado o seu caso. É necessário analisar seu

DATA
RESPOSTA
29/10/2013

contrato.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

28/10/2013

jefferson da silva ferreira

o que preciso pra min cadastrar na cohab?

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

29/10/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

28/10/2013

Marcela Sussolini Vicentin de
Oliveira

Gostaria de participar do Cadatro do Minha Casa
Minha Vida e gostaria de saber quais
documentos devo levar para efetuar o cadastro.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

por favor atualizem meu cadastro e endereco
28/10/2013

antonio eraldo dos santos

ESTOU NA CASA DE MINHA IRMA no endereco
acima AGUARDA RESPOSTA NO MEU
ENDERECO DE e-mail
ARAUTO7@GMAIL.COM obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

28/10/2013 CAMILA BATISTA MIRANDA

BOA TARDE! EU FIZ UM CADASTRO NO DIA
15/12/2009 ESTA NO MEU NOME COMO

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à

CONJUGE E NO TITULAR O NOME DO MEU
EX COMPANHEIRO JOHN WEVERTON DE
ANDRADRE,COMO FAÇO PARA TIRAR O

Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

NOME DELE SENDO QUE FOI EU QUE FUI
ATRAZ ENFRENTEI FILA SOL,CHUVA PARA
OBTER ESSE CADASTRO QUE POR SINAL
TENHO QUE RENOVAR. HOJE ME
ENCONTRO COM OUTRO COMPAHEIRO
LEANDRO DE JESUS SILVA. POR GENTILEZA
ME AJUDE RESOLVER ESSA SITUAÇÃO.
AGUARDO UM RETORNO. ASS:CAMILA.

Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
28/10/2013

Anônimo

Boa noite Gostaria de saber se é na cohab que
faço o cadastro do auxilio aluguel, e o que

Outros

precisa para consguir?

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

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

29/10/2013

Anônimo

Bom dia!! Gostaria de saber como faço para me
inscrever no programa? Quando abrira as
inscrições para sorteio de habitação?

Programa Minha
Casa Minha Vida

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

GOSTARIA DE ME INSCREVER NO
29/10/2013

Anônimo

PROGRAMA DE HABITAÇÃO DA COHABCAMPINAS MEU NOME É REGINA C.RAMOS
MEU TELEFONE. 5968-18-02

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

29/10/2013

Paulo Henrique Pereira
Galdino

Como faço para ver os nomes dos sorteados no
Site

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Regularização
Fundiária

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

29/10/2013

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 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir, no
horário das 08h às 16h. Conforme determina a
Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,

29/10/2013

ROSEMARY PARREIRA
LEONESSA

GOSTARIA DE OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE A MINUTA DE ESCRITURA, DA CASA
DE MEUS PAIS. IMÓVEL: RUA LUIZ
ZAMARIOLA, 183 DIC3 (VL. RUY NOVAES).

Minuta de Escritura

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.
29/10/2013

Anônimo

29/10/2013

Anônimo

a cohab oferece atendimento preferencial?
a cohab campinas oferece atendimento
preferencial?

Outros
Outros

Chegando à sede da Cohab, solicite a senha
preferencial.
Chegando na sede da Cohab Campinas, solicite
a senha preferencial.

29/10/2013
29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
29/10/2013

marcelo cristiano saron

Gostaria de saber sobre meu cadastro no CIM e
que documentos tenho que levar para outra

Outros

pessoa se cadastrar.

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

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Boa tarde. Fuir sorteada p/ o condominio
ABAETE, porem agora estou trabalhando com
29/10/2013

SIMONE

contrato , sem pagar o INSS/FGTS., isto vai
Programa Minha
interferir na chamada da caixa economica? ja tem
Casa Minha Vida
previsao para fazere analise do meu cadastro?

Aguarde comunicado da Caixa Econômica
Federal ou ligue para o Serviço Social da Cohab
nos fones: 3119-9570 / 3119-9607.s

29/10/2013

Precisa comparecer pessoalmente para ver o
contrato. Quais são as coberturas do contrato.

29/10/2013

Estou tentando contato via telefone e nao
atendem a dias. No aguardo. att. Simone
Boa tarde gostaria de saber, se quando uma
29/10/2013

Anônimo

pessoa se aposenta através do estado, se a casa
é quitada?
boa tarde minha mae ja e falecida e eu moro em

Outros

outra cidade que se chama praia grande gostaria
de saber como faço para tira a 2 via da escritura
29/10/2013 marcio tadeu soares da silva

pela internet o nome de minha mae é maria
antonia soares da silva por favor me de uma
informaçao como proceder nesse caso por
gentilesa a casa e na rua das sapucais 248 vila
boa vista campinas

Não identificamos o nome de sua mãe como
Minuta de Escritura

adquirente do imóvel, solicitamos confirmar se o
contrato esta no nome dela ou de seu pai. Se
possível o número do contrato.

30/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
29/10/2013

Anônimo

Gostaria de saber quais os docs para inscrição

Programa Minha

no CIM. Obrigado.

Casa Minha Vida

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

29/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

29/10/2013

jose de alencar pereira filho

Gostaria desaber se ha inscrição para casa
propoia, e qual é o procedimento Desde já,
agradeço.

Outros

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

29/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Veja a lista de documentos a seguir e quando
comparecer, converse com a Assistente Social
que irá atendê-la. A partir de 1 de novembro de
2013, a Cohab estará fazendo cadastro novo e
atualização de cadastro, de segunda a sexta-

29/10/2013

Anônimo

Dia 16/10/2013 fiz uma pergunta que originou o
numero 002508 o status está até hoje 29/10/2013
como em análise. Preciso saber

Outros

feira, entre 8:00 e 15:00 horas . Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

30/10/2013

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de
documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
IMPRESSÃO DE BOLETOS – Entre no site da
COHAB Campinas – www.cohabcp.com.br e

29/10/2013

vanderley de souza preto

Gostaria que vcs me mandasse pro meu email o
boleto para eu fazer o pagamento do meu imovel,
pois o correio não tá entregando e sempre eu vou
aí buscar , só que eu to saindo do trabalho muito
tarde e não consigo chegar aí a tempo. Muito

Outros

obrigada e estou aguardando resposta.

29/10/2013

Anônimo

preciso tirar uma duvcida

entre na opção SERVIÇOS; depois entre em
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE; entre em seguida
com o NÚMERO DO CONTRATO E CPF do
adquirente; CONFIRME OS DADOS; clique em
PRESTAÇÕES EM ABERTO e em seguida

30/10/2013

ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor enviar sua solicitação.

30/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
29/10/2013

adilson

queria saber sobre a inscrição no projeto minha
casa minha vida,quando sera e o que é
nescessario.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

29/10/2013

Anônimo

COMO FAÇO PARA ME ESCREVER NA
COHAB E QUAL AS DATAS FE INSCRIÇAO?

Outros

GRATA!

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

30/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Gostaria de saber como faço pra saber minha
29/10/2013

Viviane Dias

situaçao,já montei pasta desde 05/2013 e ate
agora ninguem entrou em contato comigo desde
ja agradeço

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à

29/10/2013

PATRICIA DOS SANTOS
CASTRO

Boa Noite! Gostaria muito de me inscrever na
COHAB, o que devo fazer? Que passo devo
tomar? eu posso me inscrever através do site da
COHAB? No aguardo, Grata! Patricia

Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

Olá! Gostaria de saber como posso fazer o
29/10/2013

ketlen paula n lima

cadastro para o programa minha casa minha vida
onde eu posso fazer a solicitação e tirar duvidas.
Grata!

Programa Minha
Casa Minha Vida

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

30/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Sou do 1º Tabelião de Notas de Piracicaba/SP.
Estou com a escritura de um cliente, cujo imóvel

30/10/2013

LEONARDO BENATTI

é de propriedade da COHAB Campinas. Tento há
semanas contato por telefone, mas este só dá
sinal de ocupado. Tentei contato via e-mail,
também sem resposta. Será que alguem pode
entrar em contato comigo para resolvermos essa
questão da escritura ?

Minuta de Escritura

Entraremos em contato, os telefones para
contato são 19 3119-9558 e 19 3119-9559.

30/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
30/10/2013

luis gustavo de souza

GOSTARIA DE FAZER MINHA INSCRIÇÃO
PARA MINHA CASA MINHA VIDA OU CASA DA
COHAB.COMO EU FAÇO ISSO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
IMPRESSÃO DE BOLETOS – Entre no site da

30/10/2013

flavia cristina de araujo

envio da prestação habitacional em atraso para o
email indicado no cadastro para pagamento dia

COHAB Campinas – www..cohabcp.com.br e
entre na opção SERVIÇOS; depois entre em
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE; entre em seguida
Outros

15/11

com o NÚMERO DO CONTRATO E CPF do
adquirente; CONFIRME OS DADOS; clique em

30/10/2013

PRESTAÇÕES EM ABERTO e em seguida
ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

Olá gostaria de saber o que preciso levar de
30/10/2013

Anônimo

documento para me cadastrar no sistema da
Cohab

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

30/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia ,estou entrando em contato para saber
informações sobre o residencial Sirius B4 POIS
FICO muito tempo fora e não tem ninguem em
30/10/2013

cristiane

casa para atender o telefone.Vcs entram en
contato no celular tb? A assitenrte social Ana
Paula tem alguma previsão de reunioes e

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicado da Assistente Social ou
ligue para os fones: 3119-9644 / 3119-9645 /
3119-9648.

30/10/2013

assinatura de contrato?Obrigada e bom dia.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

30/10/2013

Anônimo

quando será o recadastramento?

Programa Minha
Casa Minha Vida

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

30/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

30/10/2013

MICHELE APARECIDA
DEMUCI MOREIRA

Boa tarde, fiz o cadastro em 2010 e preciso
atualizar os dados. Preciso estar indo em
Novembro, para essa atualização.? Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/10/2013

DATA

30/10/2013

NOME

Carlos Alberto Bianchesi

30/10/2013

Anônimo

30/10/2013

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa Tarde. Eu ainda não possuo imóvel e
gostaria de me inscrever mas a minha renda
supera 1.600 reais ao mês. Em qual programa eu
poderei me inscrever? Aguardo Carlos Bianchesi
Gostaria de saber para qual CEF é encaminhada
a pasta do residencial Abaeté, pois eu gostaria

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tendo renda superior ao exigido pelo Programa
Minha Casa Minha Vida, o senhor deverá
Outros

procurar diretamente um empreendimento que se
encaixe em sua renda, ou a Caixa Econômica

30/10/2013

Federal.
Programa Minha

Em caso de dúvidas, ligue para os fones: 3119-

de acompanhar o andamento do financiamento.
Obrigada
Se eu for sorteada e receber um apartamento
pelo programa minha casa minha vida e não

Casa Minha Vida

9570 / 3119-9607.

Programa Minha

Não pode, a recusa significa que não necessita

aceitar morar nele eu posso passar a minha vez
e continuar concorrendo no sorteio?

Casa Minha Vida

de moradia.

30/10/2013

31/10/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextaBoa noite gostaria saber como faço a inscrição
30/10/2013

damaris dos passos lacerdda
marques

para cosnseguir um CASA E QUAL SERIA A
DOCUEMNTEÇÕES NECESSARIA.. ATTT

Programa Minha
Casa Minha Vida

DAMARIS

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

31/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

30/10/2013

Ayes benedito souza pinto
junior

Termo de Quitação

Envie sua solicitação.

31/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais

Quero me inscrever para realização do Programa

31/10/2013

ALEXANDRE COSME
BORGES DA COSTA

Minha Casa Minha Vida,seja ele apartamentos ou
casas, com pagamento através da Caixa ou outro
orgão de confiança. Desde já agradeço a atenção
e estou disponivel para estar indo pessoalmente
quando precisar, de alguns documentos para a

Programa Minha
Casa Minha Vida

efetivação da incrição. Alexamdre Cosme Borges
da Costa. Muito obrigado.

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

31/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

Bom dia, Quero me inscrever para realização do
Programa Minha Casa Minha Vida,seja ele
apartamentos ou casas, com pagamento através
31/10/2013

Alexsando Borges Soares

da Caixa ou outro orgão de confiança. Desde já
agradeço a atenção e estou disponível para estar
indo pessoalmente quando precisar, de alguns

Programa Minha
Casa Minha Vida

documentos para a efetivação da inscrição.
Alexsandro Borges Soares. Muito obrigado

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

31/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

ola gostaria de saber se a coabh esta fazendo
algum tipo de sorteio para etrega as casa pois

31/10/2013

camila cristina

fiquei sabendo que esta entregando as casa sem
sorteio ontem e hoje que é so aguarda uma carta
de convocaçao isto é verdade..... gostaria de um
retoro urgetemente se possivel por telefoe pois
tenho muitas duvidas pendentes obrigada.....
camila

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os apartamentos estão sendo construido pela
Caixa Econômica Federal e são sorteados pela
Cohab. Não há outro sistema de entrega de
imóveis no Programa Minha Casa Minha Vida.

31/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
31/10/2013

adriana dos santos

gostaria de saber como faço pra financiar uma

Programa Minha

casa

Casa Minha Vida

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

31/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

Olá gostaria de saber se amanha dia 01/11/2013
31/10/2013

paula mabilia

vai haver inscriçao para tentar conseguir uma
casa na cohabe de campinas? e que hora tem
que estar ai? Grata

Outros

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

31/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

31/10/2013

Anônimo

a respeito de inscrição amanha em campinas

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

31/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

paula mabilia

eu devo levar para fazer a inscriçao da casa
propria na cohabe. Sera que vcs poderiam me

DATA
RESPOSTA

CPF, RG, Certidão de casamento, certidão de

Desculpe encomodar mas eu nao consegui pela
internet achar os documentos nescessarios que
31/10/2013

RESPOSTA

Outros

nascimento dos filhos, comprovante de
residência, 3 ultimos hollerits, carteira
profissional, certidão do posto de saúde que

31/10/2013

comprove pelo menos 2 anos de moradia em
Campinas (todos originais).

enviar por mensagem? Grata

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

31/10/2013

Anônimo

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

Programa Minha
Casa Minha Vida

atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

31/10/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Pode sim, independente do estado civíl da
pessoa. A partir de 1 de novembro de 2013, a
Cohab estará fazendo novo cadastramento ou

31/10/2013

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber se uma pessoa
solteira de 25 anos que mora sozinho pode fazer
a inscrição pra casa própria e quais os
documentos necessários

Outros

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

31/10/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à

31/10/2013

marcela helena de paula
oliveira

como faço para fazer o cadastro na cohab eu me
chamo Marcela tenho 24 anos tenho um filho
de03 anos sou mãe solteira estou precisando
muito de um casa. pago aluguel

Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
Outros

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

31/10/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Solicito saber do contrato em questão (1280087)
31/10/2013

Mario Fernando Moreno da
Silva

no que tange à dívida de um acordo realizado
pela sra. Valeria Ap. Varani Silva em 2009. A
dívida foi quitada? Se não, é possível informar o

Outros

valor atual da dívida? Obrigado. Mario

O débito nesta data é de R$. 6.472,83, referente
a 55 restações em atraso, o acordo não está
sendo cumprido, já foi cancelado e as medidas
judiciais estão tendo seguimento.

04/11/2013

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
31/10/2013

Anônimo

moro de aluguel ,quero saber como faço pra mim

Programa Minha

cadastrar no programa.

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

31/10/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Por gentileza gostaria de saber se a certidao do
posto de saude que eu preciso levar para fazer o
31/10/2013

paula mabilia

cadastro da casa propria é o cartaozinho de
marcaçao de consulta? pois é só ele que eu
tenho.

Outros

Procure o Posto de Saúde e solicite uma
Declaração que relata desde quando a senhora é
atendida.

31/10/2013

DATA

31/10/2013

NOME

adauto vicente rodrigues

SOLICITAÇÃO
gostaria de saber se meu cadastro feito em
06/2012 continua e como posso atraves do site
da cohab ver meu nome na inscriçao feita em
2012 campinas 31/10/2013 adauto v rodrigues

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Neste site entre em SERVIÇOS e CONSULTA
INSCRIÇÃO e digite seu CPF. caso haja alguma
alteração em seu dados compareça de segunda
à sexta-feira, das 8:00 as 15:00 horas para

31/10/2013

atualizar.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

31/10/2013

Wilson Nunes Sant'Anna

boa tarde. gostaria de saber se tem inscrição
aberta para casa. pois moro de aluguel e quero
sair dele. como faço a minha inscrição. pode ser
a longo prazo.

atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
Programa Minha
Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

31/10/2013

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
Solicito informação acerca do pedido de
depuração do contrato em questão (0890142),
31/10/2013 José Francisco de Assis Cruz

por mim formulado perante a COHABCAMPINAS aos 13/05/2013 sob n. 02048/2013,

Lei de Acesso a Informação nº 12527/2011,
informações financeiras decorrentes das
Outros

em favor da titular Therezinha de Jesus
Rodrigues.

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.

31/10/2013

leticia de almeida leopoldo

eu leticia de almeida Leopoldo sou solteira moro
com meu avo eu e minha filha izadora de 3 anos

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sexta-

não tenho ajuda nei uma de ne um beneficio
trabalho na firma terceirizada in servisse não

feira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

recebo pencao não posuo casa própria em meu
nome não tenho condição de compra um imóvel
sou solteira meus avos já tem 85 anos já não
querem sabe de netos morando com eles na sua
casa e É por isso que preciso de sua ajuda cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
31/10/2013

mauricio jose de souza

solicito de vossa sinhoria uma casa para mim
mora conto com sua ajuda para realizar meu
sonho obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/11/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

31/10/2013

Anônimo

xx

Minuta de Escritura

Boa noite. Gostaria de saber, no caso de
proprietários falecidos e com o inventário pronto
31/10/2013

Anônimo

Minuta de Escritura
para os filhos, quanto fica para pegar a
minuta/quitação de imóvel. O mesmo fica na Vila
Costa e Silva, Campinas-SP. Att.,

Envie sua solicitação.

01/11/2013

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

01/11/2013

Eu mandei um contato no dia 19/10/2013 e até
agora não recebi a resposta e gostaria que fosse
o mais rapido possivel porque a minha casa esta
dominada pelos carrapatos e eu vou ter que sair
de casa mais não tenho pra onde ir e quero muito
saber se vou mesmo sair de onde eu moro ja que
31/10/2013

Aline Baptista Pires

é area verde e esta sendo desapropriada e até
agora não deram uma resposta final! estou
pedindo pelo amor de DEUS me de uma resposta
porque os carrapatos estão até nos meus filhos e
eu estou com medo que peguem alguma doença
eles são as unicas coisas mais preciosas da
minha vida

Sua solicitação foi encaminhada para o
Outros

Departamento de Serviço Social Compareça
pessoalmente ou ligue para 3119-9569.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à

31/10/2013

Aline Medeiro

Quero saber se começa neste dia 01/11 o
recadastramento e alteração de endereço???
Pois preciso alterar meu endereço. Obrigada.
Aline Medeiro

Cohab para fazer novo cadastramento ou
atualização de cadastro. De segunda a sextafeira, entre 8:00 e 15:00 horas. Os dois principais
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/11/2013

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
A partir de 1 de novembro de 2013, compareça à
Cohab para fazer novo cadastramento ou

31/10/2013

Anônimo

Ola eu gostaria de saber como funciona o
programa minha casa minha vida ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/11/2013

