cohab

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

MÊS: Novembro/2013 TOTAL: 324

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
01/11/2013

JUCILENE SOUZA
QUEIROZ

PRECISO SABER A PERIODO DE INSCRIÇÃO
DA COHAB???

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, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
01/11/2013

Kelly Mayara de Souza

Gostaria de saber o que é necessário para
inscrição

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.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

BOM DIA. GOSTARIA DE SABER QUAIS SÃO
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A
01/11/2013

ANDRÉ LUIZ LOFIEGO DA
SILVA

INSCRIÇÃO NA COHAB, QUAIS OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E À PARTIR

Outros

DE QUANDO EU COMEÇO A CONCORRER
ME INSCREVENDO HOJE?

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.
IMPRESSÃO DE BOLETOS – Entre no site da

BOM DIA! GOSTARIA DE SABER SE POSSO
COLOCAR A MINHA PRESTAÇÃO EM DÉBITO,
POIS NÃO RECEBO OS BOLETOS PELO
01/11/2013

ELAINE CRISTINA GODOY CORREIO. MEU ESPOSO QUE E O TITULAR
DE FARIAS
COLOCOU EM DAP PORÉM ELE ATRASA

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

PARA PAGAR E FICO PREOCUPADA. TEMOS
UM ACORDO E GOSTARIA DE SABER SE JÁ
ESTÁ ACABANDO. GRATA

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

01/11/2013

clique em 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.

BOM DIA ! GOSTARIA DE SABER SE COM

01/11/2013

Anônimo

UMA PROCURAÇÃO DO DONO DO IMÓVEL
EU POSSO SABER SOBRE A DÍVIDA PARA
QUITAR O IMÓVEL OU FAZER

Termo de Quitação

TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. OU SE ESSAS
INFORMAÇÕES É SOMENTE O
PROPRIETÁRIO QUE TEM ACESSO.
GOSTARIA DE SABER SE UMA
01/11/2013

Anônimo

PROCURAÇÃO É VÁLIDA PRA
TRANSFERENCIA DO IMÓVEL OU PRA
SABER SOBRE QUITAÇÃO DO IMOVEL

Outros

Você consegue ter acesso as informações do
imóvel com uma procuração por instrumento
público, desde que a mesma te dê poderes para
este fim. .

Sua Solicitação ja foi encaminhada para o
Departamento de Comercialização, nesta data
01/11/2013.

01/11/2013

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
01/11/2013 Leonardo Augusto Felizardo

Bom dia! gostaria de efetuar minha inscrição para
habitação minha casa minha vida, no aguardo.

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.
Boa Tarde! Atualmente moro em Cosmopolis

01/11/2013

Pryscila Nelma Seeger
Banin

(pago aluguel há 10 anos no valor de R$ 850,00),
trabalho aqui em Campinas, gostaria de maiores
informações sobre como adquirir uma casa no

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.

programa minha casa minha vida, ja procurei a
Caixa Economica Federal de Cosmópolis, mas

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

não consegui sanar todas as dúvidas o
funcionário que me atendeu não tinha muita
experiencia e disse que eu teria de dar entrada

Programa Minha
Casa Minha Vida

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

de R$ 50.000,00 para conseguir a casa. Sou
assalariada ganho pouco e meu esposo também

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

nossa renda bruta é em torno de R$ 3.500,00,
tenho dois filhos menores de idade. Meu sonho é
sair do aluguel. Meus contatos (19) 99388-9403

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

celular claro telefone comercial (19) 3236-1533
Agradeço desde já Pryscila Seeger

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.

01/11/2013

Magali dos Santos

Gostaria de saber quais os documentos
necessarios para fazer o cadastro. Grata Magali
Santos

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. 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, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

01/11/2013

daniele de oliveira santos
@hotmail.com

Gostaria de fazer a inscrição de moradia quais as
documentação...

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.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Bom dia. Sou noiva de um deficiente visual e

01/11/2013

Duany Mayra Fernandes

gostaria de saber como funciona o processo de
inscrição para projetos habitacionais nesse tipo
de situação, sei que ele tem preferência, mas a
inscrição deve ser feita no nome de quem, e a
renda declarada pode ser dos dois? Aguardo

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

ansiosamente um contato. Grata desde já.

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, estará
fazendo atualização de cadastro. Compareça na

01/11/2013

magaly aparecida de lima

Olá, Eu mudei de endereço e não pude ir atualizálo gostaria de saber se fui contemplada em
alguns dos sorteios. Obrigada!

Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar
seu cadastro. Os dois principais requisitos para
Outros

se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir 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, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

Prezados, bom dia! Ja tenho inscrição para o
Projeto, e qualquer outro que a COHAB venha a
implantar. Gostaria de saber se para a
participação de sorteios eu necessito realizar
01/11/2013 Katia Regina Rosa de Jesus novo cadastro ou comparecer pessoalmente para
a atualização de meus dados cadastrais.
Aguardo posicionamento e desde ja agradeço a
atenção. Atenciosamente, Katia Regina Rosa de

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
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

01/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

Jesus Celular F. 19 99647.3313

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Se não ouve alteração nos dados cadastrais, não
precisa atualizar.
A partir de 1 de novembro de 2013, estará

01/11/2013

Jessica dos Santos
Lombardi

Bom dia, gostaria de saber como faço para
efetuar inscrição nos programas de moradia da

fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

Cohab Campinas..Me casei no dia 26 de outubro
de 2013 e mudei para campinas a 2 meses mas
meu esposo mora em campinas desde que

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

nasceu, estou desempregada e gestante e ele é
autônomo, sua renda é de 1400 ao mês,antes de
mudar para Campinas morava em Monte Mor.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Como devo proceder? desde de já agradeço
tenha um bom dia.

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

01/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Infelizmente não, se a renda ultrapassa

01/11/2013

Anônimo

Boa tarde, Tenho renda de 1.645,00 posso fazer
meu cadastro para adquirir a casa propria ?

Outros

R$1.600,00 a pessoa pode procurar diretamente
a Caixa Econômica Federal ou qualquer outro
Empreendimento diretamente com a Construtora.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
01/11/2013

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber se as inscrições
para apartamentos em campinas já estão abertas

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.
Olá meu esposo fez o cadastro na cohabe hoje
dia 01/11/2013, gostaria de saber qual a previsao
01/11/2013

paula mabilia

mais ou menos de saida das casas, e se é por
sorteio ou selecionado por escolha das pessoas?

Outros

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

01/11/2013

Grata
A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

01/11/2013

Anônimo

inscrições campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

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$ 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, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.

01/11/2013

bruna matos lourenço

Boa tarde, gostaria de saber se posso me
escrever no minha casa minha vida, sendo que
não tenho trabalho registrado e moro de aluguel?

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. 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.

01/11/2013

Anônimo

01/11/2013

Anônimo

O
Boa Tarde ! O que é necessário para requerer
copia de contrato. Obrigado !

Cópia de contrato
Cópia de contrato

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

01/11/2013
01/11/2013

Boa Tarde ! Estou com a seguinte situação :

01/11/2013

Anônimo

minha mulher saiu de casa em agosto/2011 nao
sou o titular do imovel agora ela tá querendo
metada da casa,à epoca foi feito um contrato de
gaveta, obs: estou com a casa em dia, como
funcionaria isto. Obrigado fico no aguardo !

Outros

A situação relatada poderá ser resolvida via
judicial. Procure uma orientação jurídica.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.

01/11/2013

Anônimo

Tenho 20 anos e sou solteira. Posso me
inscrever na cohab??? Onde posso me inscrever,

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Outros

no site?

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, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

boa tarde,gostari de saber os requisitos para se
cadastrar no programa minha casa minha vida,eu
01/11/2013

lincoln tadeu pontes

tenho 56a,aposentado,divorciado, minha irma e
meu cunhado ,trabalham como autonomo.o que
e preciso? ATENCIOSAMENTE Lincoln tadeu
pontes residente em capinas ha 15 anos.

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.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
01/11/2013

Karolina Olivate

Boa Tarde! Gostaria de saber quanto começa as
inscrições ? Obrigada

Outros

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, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
01/11/2013

LUIZ CARLOS
HENEQUINN

gostaria de fazer a inscrição, quais são os
documentos necessários?

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

01/11/2013

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.

01/11/2013 Elaine Aparecida Mansano

esse link nao esta funcionando
http://www.cohabcp.com.br/atendimento/pergunt
asfrequentes

Outros

tente novamente entrando no site para depois
entrar nas outras opções.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Boa tarde gostaria de saber quais são os
01/11/2013

Lorrãna soares da costa

documentos necessários para realizar a inscrição
com vocês ? Para mim estar indo fazer , desde já
muito obrigada .

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.

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir de 1 de novembro de 2013, estará
fazendo cadastro novo e atualização de cadastro.
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
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

01/11/2013

Viviane da Silva Ruas

Gostaria de saber quando inicia as inscrições da
moradia da cohab este ano???

Outros

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

01/11/2013

COHAB Campinas – www..cohabcp.com.br e
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 ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.
Olá Boa Tarde! Gostaria de saber se a inscrição
01/11/2013

01/11/2013

Marcela Sussolini Vicentin

tem que ser feita no nome do casal, ou pode ser
feita n nome de um só.

Programa Minha

Tem que ser no nome do casal. Traga a

Casa Minha Vida

documentação do casal.

Jeanderson Campos

Boa Tarde ! queria saber sobre as incrições do

Programa Minha

Santana

programa de casas do Jardim Italia

Casa Minha Vida

As inscrições são para a cidade de Campinas,
estado de São Paulo. Procure a Prefeitura
Municipal de sua cidade.

01/11/2013

01/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

01/11/2013

Alessandra Gonçalves

Quero saber quem pode participar do programa
Minha Casa Minha Vida. Tenho 21 anos, possuo
um salário inferior à 1.600,00 e preciso adquirir
um imóvel.

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

01/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
01/11/2013

SEBASTIANA CARDOSO

MORO NO SATELITE IRIS I, NO TERRENO DA

DE OLIVEIRA

INVASÃO OCORRIDA EM 1990.

CADMUT

Envie sua solicitação.

04/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

01/11/2013

Juliana Custódio Jorge

Boa tarde gostaria se saber quais são os
documentos necessários para cadastro

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

habitacional.

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

04/11/2013

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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

01/11/2013

alessandra gonsalves dos
santos

SOLICITO UMA MORADIA POIS MORO DE
ALUGUEL COM MEU FILHO DE DOIS ANOS
DE IDADE E RECEBO SOMENTE 950 REAIS
POR MES POR ISSO QUERO MIM ESCREVER
NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

a 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
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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

01/11/2013

Anônimo

na rua bernadino bonavita 540 parque sao jorge
campinas

Rosalina Gomes Fereira Araujo tem um imovel

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Envie sua solicitação.

DATA
RESPOSTA
04/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

01/11/2013

fernando lopes

boa noite. gostaria de imformações de como me
cadastrar para participar dos sorteios da casa
propria. datas e locais. aguardo resposta. grato.
fernando lopes

Outros

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$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

01/11/2013 Monica Aparecida da SIlva

Boa noite gostaria da informação de como me
inscrever para adquirir uma casa, tenho um
relacionamento estável a 2 anos porem vamos
nos casar ano que vem, não temos filhos ainda,
ambos trabalhamos, e gostaríamos de adquirir

Outros

nossa casa própria. Desde já agradeço... Monica.

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$ 1.600,00 (hum mil e

04/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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

02/11/2013

carlos alberto da silva

gostaria de me cadastra para sorteio minha casa
minha vida

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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

02/11/2013

CAROLINE LOPES DE
MELO

BOA TARDE !! GOSTARIA DE SABER QUAIS
OS DOCUMENTOS QUE DEVO LEVAR PARA
FAZER MEU CADASTRO (COHAB) ?

CADMUT

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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
voces sabem me dizer se ja estão chamando
02/11/2013

Anônimo

para as reunioes dos condominios a-1 cond.das
acácias?

Programa Minha

Aguarde comunicação das Assistentes Sociais

Casa Minha Vida

via telefone.

04/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

03/11/2013

sidinei capelli

gostaria de saber quais documentos sao
nescessarios para fazer a inscrisao, sou solteiro,
nao tenho filhos, pago aluguel e ganho 1.400,00,
reais por mes..........

Programa Minha
Casa Minha Vida

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$ 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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição é feita apenas pessoalmente,.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

FIZ A INSCRIÇÃO PELA INTERNET GOSTARIA
03/11/2013

MARCIA WALDOMIRA
SANTOS

DE SABEER SE SERVE COMO ENTRADA
PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA

Programa Minha
Casa Minha Vida

VIDA

a 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
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

04/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

03/11/2013

Tais Cristina Alves dos
Santos

Bom dia! Gostaria de saber quando reabrem o
recadastramento da coahb, e quais documentos
levar? Desde já agradeço...

Programa Minha
Casa Minha Vida

a 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

04/11/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro. Os dois principais

Bom dia. Fiz minha inscrição na COHAB em

04/11/2013

Ricardino Domingos de
Freitas Neto

2004, e fui consultar hoje, mas diz que não
consta. O que aconteceu? Antes do último
sorteio, em julho, liguei e a atendente disse que
meu cadastro estava ok. Gostaria de saber o que
aconteceu e o que faço, pois fui prejudicado por
uma informação errônea. Atenciosamente.

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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Gostaria de me inscrever novamente para obter
uma moradia.há muito tempo fui chamado por
vocês mas minha renda era pouca e não atingia
04/11/2013

francisco basilino junior

o valor da época desde então estou esperando
uma nova oportunidade. Achei que uma vez
cadastrado ficava no banco de dados mas

Programa Minha
Casa Minha Vida

quando fui consultar diz cpf não cadastrado.

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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

BOM DIA ,LEVEI TODA DOCUMENTAÇÃO
04/11/2013

PATRICIA BETTI

PARA DAR ENTRADA NA AQUISIÇÃO PARA O
MEU APARTAMENTO ,NO CONDOMINIO
ABAETE ,GOSTARIA DE SABER SE JÁ TEM
ALGUMA ,PREVISÃO DE LIBERAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação do Serviço Social da
Cohab Campinas, por telefone.

04/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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

gostaria de fazer incrição na cohab,gostaria de
04/11/2013

izabela maria de oliveira

saber se esta aberto a incrição?ou se dar para
fazer pela intenet

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

04/11/2013

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.

04/11/2013

Anônimo

04/11/2013

joana aparecida ciliano

Bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas

04/11/2013

Envie sua solicitação.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

bOA TARDE! NÃO TENHO NENHUM IMOVEL,
E MORO DE FAVOR COM MINHA MÃE
04/11/2013

Marleide Cristina Macedo

GOSTARIA DE SABER SE É POSSIVEL ME
CADASTRAR , TENHO DUAS FILHAS E TREIS
NETOS . SEM MAIS !

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. 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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

04/11/2013

04/11/2013

ANDREZA REGINA DA
SILVA
claudete herminia dos
santos

NÃO ESTOU CONSEGUINDO ACESSAR A
NONA CONVOCAÇÃO, GOSTARIA DE SABER
SE FUI CONVOCADA.

Programa Minha

Sua classificação no Cadastro Reserva foi 6149.

Casa Minha Vida

Ainda não sabemos se será convocada.

rever divida

Cópia de contrato

Compareça pessoalmente de segunda à sextafeira, das 8:00 as 13:00 horas.

04/11/2013

04/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/11/2013

cadastro

boa tarde Gostaria de saber quais os
documentos necessários para o cadastro do
programa minha casa minha vida ? Obrigada.

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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
gOSTARIA DE SABER SE ESTÃO FAZENDO
04/11/2013

Anônimo

INSCRIÇOES PARA APARTAMENTOS OU
CASAS EM cAMPINAS

CADMUT

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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/11/2013

Keilla do Nasnto Moreira
Nocete

Moro casa da Cohab, pertence aos meus pais,

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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

04/11/2013

Ligia Maria da Silva

GOSTARIA DE SABER, SE EXISTE ALGUM
PROGRAMA PARA QUEM NÃO TEM RENDA ,
OU A RENDA SEJA MUITO BAIXA , COMO
BOLSA FAMILIA?

Outros

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$ 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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a

04/11/2013

Thiago Alcântara Ferreira

COHAB. Sou morador de Sumaré-SP, nasci em
Campinas. Sou casado há 1 ano e 9 meses. Eu e
minha mulher trabalhamos na forma CLT, na
mesma empresa em Campinas. Quero saber se
posso concorrer as vagas da COHAB? E quais

Outros

De acordo com o Programa Minha Casa Minha
Vida, é necessário que more na cidade
Campinas a mais de 2 anos. Procure a Prefeitura
Municipal de Sumaré.

04/11/2013

os procedimentos e regras para eu dar entrada?
Obrigado.
Segundo Dr. Freitas, advogado responsável. A
informação que temos do Cartório é que a
documentação realmente já está em ordem, e o
registro agora depende exclusivamente do
Cartório, até por este motivo a COHAB não tem
dado nenhuma previsão de entrega do registro,

Gostaria de saber se a Cohab tem uma posição
quanto a escritura do bairro Dic VI,porque liguei a
alguns dias atrás e conversei no juridico e me
04/11/2013

Márcia Fagundes

disseram que o cartório já tinha dado ok na
papelada e que provavelmente no final do mês Minuta de Escritura
de outubro já estava tudo pronto. Quero vender a
minha casa já tem comprador mas não posso por
causa disso,quero saber porque tanta demora já

porque isso já não depende da COHAB; o que foi
dito para a senhora é que telefonasse para a
COHAB no final de outubro para saber se o
registro já estaria OK. De qualquer forma, a
documentação ainda está em Cartório, e a

06/11/2013

COHAB também está aguardando ansiosamente
o registro do DIC VI, o que esperamos ocorra a

que quitei em 2006,porque só falta esse bairro.

qualquer momento. Sendo assim, pedimos a
senhora que telefone até o final da semana que
vem, para novas informações.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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

BOA TARDE GOSTARIA MUITO DE
04/11/2013

CLEBER DE SOUZA
PACHECO

PARTICIPAR DO PROGRAMA MINHA CASA
GOSTARIA DE SABER COMO E ATE QUANDO
CONSIGO FAZER A INCRIÇÃO?

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.

04/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/11/2013

ana carolina neves

sobre inscricoes

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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/11/2013 Danilo José de Melo Costa

Gostaria de saber, vai ser procedido esse
processo minha rescrição foi feita em 2009 até
agora não tive resposta. Era pra sair em 2011
nada.

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

04/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

Boa tarde, gostaria de saber se pra se inscrever
no programa de moradia, existe alguma
04/11/2013

Jorge luiz rechintiero filho

exigencia? e tambem se tem algum problema
caso haja restrição no SPC/SERASA? E no ato
da inscrição, quais documentos devo levar?

Outros

Desde ja agradeço o contato Att Jorge Luiz
Rechintiero Filho

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$ 1.600,00 (hum mil e

05/11/2013

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

04/11/2013

Anônimo

Gostaria de saber se uma pessoa q já tem casa
pode pegar a casa da Cohab

Outros

Não pode, a inscrição é para quem não tem
imóvel.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Campinas,que seja de acordo com as minhas
condições financeiras,devido eu e minha família
morarmos de favor na casa de parentes e não
tenho como pagar um aluguel, de acordo com
que estão pedindo hoje na Região ele consome

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

Eu gostaria de solicitar,um imóvel pela Cohab

04/11/2013 Fabio de Magalhães Dutra

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

todo o meu salario e passando por dificuldades.
Peço a colaboração e com a competência de
todos e que de fato as pessoas que precisas

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$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

sejam beneficiadas. atenciosamente!

ohab Campinas
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/11/2013

Roberval Antonio

gostaria de me cadastra para moradia

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

05/11/2013

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.
O cadastro é para os moradores de Campinas.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

04/11/2013

GILBERTO DE LIMA
JUNIOR

a 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

GOSTARIA DE SABER SE SERIA POSSIVEL
FAZER A ISCRIÇAO VIA INTERNETE SEM
MAIS O PASSAR O ENDEREÇO E HORARIO
QUE PODE SER FEITO ISSO SEM MAIS
OBRIGADO

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.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

04/11/2013

simone da silva mendes

estou ha procura de uma oportunidade pra q
possa conseguir a minha residencia propia.

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Por favor, gostaria e fazer minha inscrição para
casa da Cohab ou Programa Minha Casa Minha
Vida, o que é necessário? Moro em área de risco
, á beira de um córgo que pasa logo atrás da
minha casa, tenho um filho de 1 ano e 6 meses e
05/11/2013

Roseane

a casa não tem nenhuma segurança, além do
córgo no fundo da casa te umas árvores onde

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. 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

05/11/2013

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

entra muita aranha, o local é de risco, quando
chove o riozinho enche e falta entrar dentro de
casa. Preciso muito fazer minha inscrição, por

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

favor qual o 1º passo? Desde já, obrigada !

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013 Caroline Tomicheiro Batista

gostaria de saber se tem como fazer inscrição na
cohab pela internet.

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.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

kely da rocha

quais os documentos necessários para a

Programa Minha

inscrição da cohab minha casa 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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Claudiane

Olá, gostaria de saber como faço para ter
inscrição no CIM ? Obrigada. Aguardo retorno.

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

05/11/2013

kely da rocha

qual o valor da mensalidade minha casa minha

Programa Minha

vida?

Casa Minha Vida

Bom dia gostaria de saber qdo irá continuar as
reuniões do empreendimento Sírius B3 pq
05/11/2013

05/11/2013

Anônimo

PATRICIA BETTI

disseram q iriam mudar em novembro mas não
consigo nenhum tipo de informação ou
respostas.
Bom dia ontem mandei uma solicitação
002700,mas não entendi a resposta ,queria saber
se ja tem alguma posição,se demora muito para
a entrega dos apartamentos ABAETE em
Campinas ,grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

Qunado a pessoa for sorteada e entregar a
documentação, a Caixa Econômica Federal fará
o calculo de acordo com a renda familiar.
Aguarde comunicação do serviço Social da
Cohab ou ligue para os fones: 3119-9644 / 3119-

05/11/2013

05/11/2013

9645 / 3119-9648.

Ainda não temos esta resposta, pois a Caixa
Econômica Federal é que vai agendando as
reuniões até a finalização do processo.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Anônimo

Quais documentos preciso levar para fazer meu
cadastro na cohab?

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

julio cesar de araujo silva

Quero me cadastrar no programa

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

05/11/2013

izabela

ate quando vai as incrição da cohab?para fazer
incrição é necesario levar os tres ultimo holerite
só carteira não vale obrigada izabela

Outros

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$ 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.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO MINHA
INSCRIÇÃO NA COHAB DE CAMPINAS, SOU
05/11/2013

ALDEMAR HONORIO DA
SILIVA

POLICIAL MILITAR APOSENTADO E QUERIA
FAZER A INSCRIÇÃO EM CAMPINAS PARA
PODER PARTICIPAR NA AQUISIÇÃO DA

Outros

CASA PROPRIA AGUARDO UMA RESPOSTA
DESTA CONCEITUADA INSTITUIÇÃO...

RESPOSTA

Apenas moradores de Campinas podem fazer
inscrição na Cohab Campinas. No caso de morar
em outra cidade, procure a Prefeitura Municipal
de sua cidade.

DATA
RESPOSTA

05/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Anderson Cezario

Gostaria de me inscrever no programa minha
casa minha vida.

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

05/11/2013

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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

marcelo vieira

oi tudo bem .eu sou deficente auditivo precisa um
cohab demora e porque rola por causa e eu
precisa um cohab apto só sorte aviso obrigado
muito deus vc

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.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Marcos de Souza Vieira

Quero me inscrever no Programa minha casa
minha vida, para adquirir Terreno Casa ou
Apartamento em Campinas. Grato Marcos de
Souza Vieira

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Anônimo

gostaria de saber o que preciso para me
inscrever para adquirir uma casa popular

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

05/11/2013

Anônimo

boa tarde gostaria de saber com e posso esta se
escrevendo para minha casa minha vida que e
cdhu

Outros

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$ 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.

05/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Anônimo

e que documento e preciso para o cadastro

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

05/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

Deborah Cristina Xavier de
Camargo

Gostaria de me inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida ou algum outro program de
habitação junto a Cohab

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

06/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

05/11/2013

Cristina G. Silva

Boa noite, gostaria de saber quais são os
documentos necessários para fazer inscrição do
Programa Minha Casa Minha Vida e da Casa
Paulista. Muito obrigada desde de já.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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$ 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.

06/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite. Fui convocada para conhecer os
apartamentos que brevemente serão entregues

05/11/2013

Fabiana

do PMCMV - Abaete. Lá fui informada que
deverei comparecer no dia 09/11 para Sorteio
das unidades disponíveis. Qual a implicação caso
não haja o comparecimento no sorteio? Aguardo
um retorno e agradeço desde já a atenção.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se não puder comparecer no dia agendado,
compareça no dia seguinte até a sede da Cohab
Campinas. Para maiores informações ligue para
os fones: 3119-9607 / 3119-9570.

06/11/2013

Fabiana 19.99157.8136
Hoje pelo correio, chegou uma carta de
convocação. Mas a data que é para mim se
05/11/2013

William Souza Santos

apresentar na SEHAB era dia 14/10/2013 as
10:30 horas, essa carta chegou hoje. Oque devo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça o mais rápido possível para agendar
uma nova data, de segunda à sexta-feira das

06/11/2013

8:00 as 13:00 horas.

fazer agora??????
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

05/11/2013

Anônimo

ola gostaria de saber quais documentos levar
para fazer a inscrição da cohab.

Outros

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$ 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.

06/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu tenho 35 anos, 1 filha de 13 anos matriculada
na escola municipal Fco Glicério, e uma bebê de
1 ano e 1 mês, ainda aguardando a creche. Por
não ter onde deixar minha bebê, tive que pedir as
contas de meu emprego, na Empresa Verzani e
Sandrini, onde eu recebia um salário de aprox.
1400,00. sendo essa a única renda que tinha.
Agora, eu trabalho apenas como freelancer

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
seu cadastro. Os dois principais requisitos para

dando aulas particulares de Inglês, e como
horista numa escola de informática aos sábados
(onde dou aula há 3 anos como Freelancer).
05/11/2013

MICHELE ELIZABETH
PEREIRA

Com as aulas, eu recebo aproximadamente
600,00. Minha filha mais velha tem uma pensão
de 400,00, a mais nova nao tem pai. Então eu
estou vivendo com aproximadamente 1000,00
por mÊs, de favor na casa da minha mãe, junto
com minhas 2 filhas. Quero saber se posso me
cadastrar para o programa 'Minha casa Minha
vida" . Vi que vcs pedem os ultimos 3 holerites.
Eu posso participar, mesmo que eu apresente
apenas uma declaração da escola de informática
onde dou aulas, com o valor dos ultimos 3 meses
de meu trabalho lá? Por favor, me respondam, se
posso participar, e como. Preciso muuuuuito ter
minha casinha! Grata e no aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir 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.

06/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

05/11/2013

marcos alves feitosa

cadastro para casa / apartamenmto

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

06/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/11/2013

Maria Tereza Cruz
Nascimento

Gostaria de saber se as incriçoes para o
programa minha casa minha vida estão abertas
em Campinas. Como posso me informar sobre
futuras inscrições?

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

06/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

06/11/2013

Daniel Garcia Da Silva

QUERO ME ESCREVER NO POGRAMA

Programa Minha

RENDA MAXIMA 1600REAIS

Casa Minha Vida

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$ 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.

06/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/11/2013

Shairiane Cristina
Baciquette

Bom Dia; Gostaria de saber quais os
procedimentos necessários para concorrer ao
sorteio de uma moradia. Obrigado.

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

06/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Bom dia, possuo um imóvel no município de

06/11/2013 Gilberto Delegá Rodrigues

Sumaré na RMC, gostaria de saber se posso
fazer a inscrição na COHAB CAMPINAS neste
caso seria para minha filha que fará 18 anos no
próximo ano, ou se posso fazer em meu nome e
da minha esposa, trabalho em Campinas desde

Outros

Não pode fazer inscriçãoquem ja tem imóvel.
Procure a Prefeitura Municipal de sua cidade.

06/11/2013

1986. Existe essa possibilidade? E se existe
como devo proceder? Muito Obrigado
Bom dia Gostaria de saber se a cohab tem uma
previsão de quando será entregue os
apartamentos do residencial Siríus,bloco A06/11/2013

Patricia Dias Ferrarez

2,torre 11.Foi dito na ultima reunião do mês de
agosto ,que a cohab entraria em contato com os
sorteados a partir do mês de outubro,para
marcar as vistorias e depois assinatura dos
contratos,mas até agora não teve nenhum
contato.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicado da Cohab, ou ligue para o
Serviço Social nos fones: 3119-9644 / 31199648. s

06/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

thaise fernanda lopes de
oliveira

RESPOSTA

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

hiscrição ou está atualizando os cadastro pos eu
tenho cadastro ai quase 5 anos e nunca fis
recadastramento por que toda vez que ligo vcs
falao que não presisa só se mudar alguma coisa
no meu cotidiano como mudar da casa minha de

DATA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

bom dia? hoje eu passei na frente da cohab i vi
que estava cheio , queria saber se est´pa tendo

06/11/2013

RESPOSTA

Outros

aluguel coisa assim por gentileza me responda
des de já agradeço

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

06/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/11/2013

Claudenice Guedes da Silva

COMO FAÇO CADASTRO PARA O

Programa Minha

Rodrigues

PROGRAMA MINHA CASA 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

06/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Ainda não temos data para encerramento das
inscrições. Compareça até a Cohab Campinas,

06/11/2013

Mariana de olievira espina

Boa tarde, Gostaria de sabe até quando vão as
incrições para o programa, pois perdi meu rg e
preciso fazer um novo! Grata.

de segunda a 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

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir 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.

06/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/11/2013

DAVI ANDERSON NUNES
COELHO

gostaria de me cadastrar no programa minha
casa minha vida para poder emtrar no sorteio da
casa propria na cohab

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

07/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Pode sim. Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

06/11/2013

Vania Ramalho

uma pessoa solteira e sozinha pode fazer
inscrição na cohab, ou tem que ter família,
marido e/ou filhos?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/11/2013

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.
O cadastro é feito apenas pessoalmente.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/11/2013

patricia rodrigues

ola fui na cohab preenchi uma ficha e fui ver se
estou cadastrada pela internet e vi q nao estou
cadastrada gostaria de saber por q obg

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.

07/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite, Acabo de receber via correio a carta

06/11/2013

Francine Malachias

de comparecimento, porém está com data de 05
Novembro de 2013. Como devo proceder? Posso
ir amanha no local, uma vez que recebi só hoje.

Compareça neste sábado, 09/11, as 8:00 no
Outros

Desde já agradeço. Obrigada. Att Francine
Malachias

Colégio Culto à Ciencia, Rua Culto à Cîencia, 422
Bairro Botafogo, próximo a antiga Rodoviária,
para sorteio da torre e número do apartamento.

07/11/2013

Pode sim. Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

06/11/2013

Anônimo

gostaria de saber se uma mulher solteira e
sozinha pode se inscrever na cohab, ou se tem
que ter marido e/ou filhos para ser feita a
inscrição. obrigada, Vânia.

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 Outros

residir 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

07/11/2013

documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

06/11/2013

ÉRICA CAMARGO DE
PÁDUA

Quero saber se já esta fazendo cadastro do
programa minha casa minha vida e onde devo
procurar para fazer cadastro

a 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
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.

07/11/2013

DATA

06/11/2013

NOME

Eduardo Nora Gomes

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Campinas 06 de Novembro de 2013. Eu Eduardo
Nora Gomes venho a pedido de uma solictação

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

de moradia, no pragrama da cohabi.Por não ter
ainda uma casa propria,venho á morar com
minha irmã e uma sobrinha,a casa é de nossos

a 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

familiares,por não ter condições de consueguir
uma finaciamento por o sálario ser inferior á 1.6

CADMUT

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

comprender a situação e me oportunar a
inscriçao e concorrer á uma moradia propria.
Eduardo Nora Gomes.

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

pedir uma solicitação de um moradia pelo
Conjunto Habitacinal por não ter condições de
um financiamento por estar desempregado.

DATA
RESPOSTA

07/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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

despregado e venho a fazer bicos. Não possuo
casa propria e moro com meus pais,venho a
Fernando Henrique Ferreira
de Souza

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

não posso obter esse beneficio e portanto venho
a pedido de uma casa. Espero que possa

Campinas 06 de Novembro de 2013. Eu
Fernando Henrique Ferrira de Souza solteiro e

06/11/2013

RESPOSTA

CADMUT

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

07/11/2013

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,

Portanto espero ter a oportunidade de poder
concorrer a uma casa propria no Conjunto
Habitacional. Fernando Henrique Ferreira de
Souza.

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

06/11/2013

Milton Assis dos Santos

Solicito inclusão dos meus dados para cadastro
para novas moradias.

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.

07/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOM DIA, ESTOU DESESPERADA. Me ajude

07/11/2013

07/11/2013

FRANCINE MALACHIAS

ivan lima duarte

Acabo de receber via correio a carta de
comparecimento, porém está com data de 05
Novembro de 2013. Como devo proceder? Posso
ir amanha no local, uma vez que recebi só hoje.
Desde já agradeço. Obrigada.
gostaria de saber como posso comprar um
terreno que e da cohabcps no j. sao joao prox. a
igreja do sao joao pois varias pessoas que
conheço conseguiram comprar e quando vou ate
a cohab eles dizem que nao sabem sobre o

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça neste sábado, 09/11 às 8:00 horas,
Outros

no Colégio Culto à Ciência, Rua Culto à Ciência,
422 – Bairro Botafogo – para sorteio do número

07/11/2013

do apartamento. Havendo dúvidas ligue nos
fones: 3119-9644 / 3119-9648.

Programa Minha
Casa Minha Vida

loteamento grato aguardo a resposta

Quando a Cohab Campinas quer se dispor de
algum imóvel, a Diretoria faz através de
licitação/pregão. Acompanhe pelo site da Cohab
quando haverá tal evento. No momento não
temos data prevista.

07/11/2013

O cadastro está reaberto e ainda não temos data
de encerramento. Compareça até a Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

07/11/2013

Thamires Danielle Carlos
dos Santos

Bom Dia! Podem por favor me informar qual a
data limite de inscrição da Cohab e quais os
requisitos e documentos necessários.

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Outros

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir 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.

07/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

fiz o cadastro a mais de seis anos sou mae de 4
filhos casada e atualmente morro de aluguel
quando fiz o cadastro morava de favor porem a
pesssoa pediu a casa e tive que mudar estou
quase sem condiçoes de sustentar meus filhos
07/11/2013

roberta ferreira da silva

pois esou gastando quase tudo que ganho com
aluguel por favor presciso de uma respostas já
que estou vendo tantas pessoas que estao

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

07/11/2013

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,

adquindo casa pela cohab e que nao precisam e
estao vendendo as casas e tirando o direito dos

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

que realmente precisam

Verifique novamente a lista, se for solteira, trga
todos seus docuemntos de solteira,
principalmente a certidão de nascimento e os
outros documentos da lista. Compareça até a
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar

Bom Dia;Verifiquei que na lista de documentos
07/11/2013

Shairiane Cristina
Baciquette

para integração no progama minha casa minha
vida, solicita certidão de casamento porém sou

Outros

solteira, isso implicará em algo ou mesmo assim
posso ingressra no programa? Obrigado

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

07/11/2013

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 vocês ainda estão
pegando currículo para estagiário de Serviço
07/11/2013

Anônimo

Social. Estou cursando faculdade e gostaria de
participar, e saber quais são os procedimentos.
Fico no aguardo. Atenciosamente, Simone

Outros

Este processo seletivo foi para profissionais ja
formados e já foi encerrado. Procure pelo CIEE.

07/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

Sibele Cristina Margutti

Gostaria de obter a lista de documentaçao para
inscriçao... Nao consigo achar no site

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

07/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

PEDRO FRANCISCO DE
CARVALHO

Eu, Pedro Francisco de Carvalho, solicito o
Cadastramento no Programa Minha Casa Minha
Vida

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

07/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Se houve alteração nos dados cadastrais,
precisa vir alterar o cadastro, se não mhouve
mudança. não é necessário. Compareça até a

07/11/2013

joao batista barbosa lima

eu ja tenho cadastro no programa minha casa
minha vida, quero saber se tenho que me
recadastrar no programa minha casa minha vida
e ate quando eu posso me recadastrar. obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cohab Campinas, de segunda a 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 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.

07/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

SOLICITO DOCUMENTAÇÃO PARA A MINUTA
DO IMOVEL CITADO E INFORMAÇOES
07/11/2013

RITA DE CASSIA
RUMENOS

SOBRE O PROCEDIMENTO E CUSTAS E
COMO FAZER PARA OBTER A ESCRITURA
DO 1 IMOVEL DEFINITIVE, E QUAL E O

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Cohab/Campinas não possui empreendimento
habitacional em Piracicaba, verifique em seu
Minuta de Escritura contrato qual é o agente financeiro. Acredito que
é a Cohab/Bandeirante, o endereço eletrônico é

CARTORIO DE PIRACICABA QUE FAZ ESSA
TRANSAÇÃO. SEM MAIS, ATENCIOSAMNETE

08/11/2013

www.cohabbd.com.br

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber qual o perfil para
fazer inscrição no PAR ?

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

07/11/2013

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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa tarde! Como faço para fazer a inscrição no
07/11/2013

Anônimo

PAR? Qual o perfil para fazer a inscrição? Fico
no aguardo Obrigada

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.

07/11/2013

DATA

07/11/2013

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

MEU NOME É ANTONIO, SOU AMASIADO

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

TENHO 3 FILHOS, E TRÊS NETOS QUE
MORAM NA MESMA CASA QUE EU (CASA DA

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

MINHA SOGRA) ATUALMENTE TRABALHO DE
ANTONIO FERREIRA DE PORTEIRO NA FACULDADE ANHANGUERA, E

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

SOUZA.

GOSTARIA MUITO DE TER UMA MORADIA
MINHA DO CONJUNTO ABITACIONAL POIS
TODO CIDADÃO BRASILEIRO QUER

CADMUT

REALIZAR O SONHO DA CASA PRÓPRIA.
DESDE JÁ AGRADEÇO PELA ATENÇÃO.

07/11/2013 wagner aparecido de souza
07/11/2013

RESPOSTA

caroline resta

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

DATA
RESPOSTA

08/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Procure a Secretaria Municipal de Habitação, à

Gostaria de saber se o bairro Jardim aeroporto

Regularização

de Viracopos sera desapropriado?

Fundiária

Rua São Carlos, 677 ( Ao lado da Cohab
Campinas) ou pelo telefone 3119-9613.

08/11/2013

g

Outros

Envie sua solicitação.

07/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para
atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

Jéssika Amantea

Olá Boa tarde, gostaria de saber como anda a
inscrição que fiz da Cohab, pois nunca recebi
nenhuma carta posterior a isso e como faça pra
saber época de sorteios. Grata Jéssika

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.

08/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa tarde Gostaria de saber se já posso fazer
07/11/2013

Anônimo

inscrições de casas na cohab? Quais os
documentos?

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

08/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

willian da silva

gostatia de saber se já foi aberto a vagas para se

Programa Minha

escrever o projeto minha casa 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

08/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

07/11/2013

Fernanda Terezinha
Modesto Santos

Participar do sorteio Minha Casa minha vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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$ 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.

08/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

Fernanda Terezinha
Modesto Santos

Participar do sorteio de apartamentos ou casas.

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

08/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

07/11/2013

Anônimo

oi

CADMUT

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

08/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
07/11/2013

Anônimo

Boa noite!

Outros

Envie sua solicitação.

08/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA MEU NOME É ALESSANDRO FRANÇA
MORO NA CIDADE DE ITU /SP, VENHO
ATRAVEZ DESTE EMAIL,TENTAR UM
CONTATO, POIS GOSTARIA DE ADQUIRIR
UMA CASA NA CIDADE DE ITU OU SALTO ,
SOU CASADO TENHO UM FILHO DE SEIS
ANOS,EU E MINHA ESPOSA TRABALHAMOS
E GOSTARIAMOS MUITO DE TER UMA CASA,
POIS MORAMOS DE FAVOR E ATE O
MOMENTO NÃO TEMOS CASA PRÓPRIA SEI
QUE A COHAB DE VEZ EM QUANTO TEM

07/11/2013

ALESSANDRO FRANÇA

CASAS PARA VENDA, POIS NOS
GOSTARIAMOS MUITO DE COMPRAR UMA ,
AMBOS TRABALHAMOS REGISTRADOS ,NÃO
TEMOS DINHEIRO PARA COMPRA A VISTA,
MAS PODEMOS PAGAR A PRESTAÇÃO,POIS
NÃO AGUENTAMOS MAIS MORAR DE FAVOR
E PASSAR POR HUMILHAÇÕES , ENTAO A
QUEM RECEBEU ESTE EMAIL POR FAVOR
NOS AJUDE, ENCAMINHANDO O MESMO
PARA UMA PESSOA DA COHAB QUE
TAMBEM COMO VC POSSA NOS AJUDAR.
OBRIGADO QUE DEUS O ABENÇOE CADA
DIA MAIS. ATT. ALESSANDRO FRANÇA TEL(11) 99815-6035 RG- 33.993.508-X CPF291.763.298-44 END. AV. LAROY STARRET
821 - FUNDOSBAIRRO - RANCHO GRANDE

Programa Minha
Casa Minha Vida

Procure a Prefeitura Municipal de sua cidade e
informe-se sobre o Programa Minha Casa Minha
Vida.

08/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA MEU NOME É ALESSANDRO FRANÇA
MORO NA CIDADE DE ITU /SP, VENHO
ATRAVEZ DESTE EMAIL,TENTAR UM
CONTATO, POIS GOSTARIA DE ADQUIRIR
UMA CASA NA CIDADE DE ITU OU SALTO ,
SOU CASADO TENHO UM FILHO DE SEIS
ANOS,EU E MINHA ESPOSA TRABALHAMOS
E GOSTARIAMOS MUITO DE TER UMA CASA,
POIS MORAMOS DE FAVOR E ATE O
MOMENTO NÃO TEMOS CASA PRÓPRIA SEI
QUE A COHAB DE VEZ EM QUANTO TEM

07/11/2013

ALESSANDRO FRANÇA

CASAS PARA VENDA, POIS NOS
GOSTARIAMOS MUITO DE COMPRAR UMA ,
AMBOS TRABALHAMOS REGISTRADOS ,NÃO

Outros

TEMOS DINHEIRO PARA COMPRA A VISTA,
MAS PODEMOS PAGAR A PRESTAÇÃO,POIS

Procure a Prefeitura Municipal de sua cidade e
informe-se sobre o Programa Minha Casa Minha
Vida.

08/11/2013

NÃO AGUENTAMOS MAIS MORAR DE FAVOR
E PASSAR POR HUMILHAÇÕES , ENTAO A
QUEM RECEBEU ESTE EMAIL POR FAVOR
NOS AJUDE, ENCAMINHANDO O MESMO
PARA UMA PESSOA DA COHAB QUE
TAMBEM COMO VC POSSA NOS AJUDAR.
OBRIGADO QUE DEUS O ABENÇOE CADA
DIA MAIS. ATT. ALESSANDRO FRANÇA TEL(11) 99815-6035 RG- 33.993.508-X CPF291.763.298-44 END. AV. LAROY STARRET
821 - FUNDOSBAIRRO - RANCHO GRANDE
08/11/2013

Anônimo

Gostaria de saber se o contrato de aluguel serve
para a comprovação de moradia em campinas e
até quando posso realizar o cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não serve. Pode ser o registro na carteira de
trabalho ou declaração do posto de saúde onde a
pessoa é atendida. O cadastro ainda não tem
prazo para terminar.

08/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

08/11/2013

Anônimo

Boa tarde. Gostaria de saber se foi aberto as
inscriçoes pra cadastro.

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

08/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
08/11/2013

Anônimo

gostaria de saber quando vai ser entregue o

Programa Minha

Aguarde comunicação do Serviço Social da

condomínio das hortênsias B3 do sirius

Casa Minha Vida

Cohab Campinas.

12/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

08/11/2013

Emerson Adriano Costa
Rodrigues

nao possuo casa ,moro na casa da minha mae
,como posso fazer p/ se cadastra na cohab,ou
iso ja e um cadastro ?

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

12/11/2013

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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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

08/11/2013

renata

Gostaria de saber quais documentos necessários
para fazer inscrição e a e dia que posso ir

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.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não pode, compareça pessoalmente com a
documentação necessária. Compareça até a

09/11/2013

Anônimo

bom dia. meu nome é angelica gostaria de uma
informação. uma outra pessoa pode fazer a
inscrição da Cohab pela mulher? ele é meu

Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira,
entre 8:00 e 15:00 horas para fazer ou atualizar
seu cadastro. Os dois principais requisitos para
Outros

marido mas não somos casados no papel...
somente amaziado

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

12/11/2013

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, gostaria de saber informações à
respeito do meu cadastro. Fiz a montagem de
pasta em 30/07/13. Liguei na Cohab e disseram
que agora em novembro irão sortear o prédio e o
andar. Estou viajando, caso vocês liguem em
09/11/2013

Luciana Cristina Dotta

casa, não estarei. Vou deixar mais telefones para
contato: (16) 3376-9743 (recado), 0 meu celular:
(19) 9352-5402. Vou deixar novamente os

Outros

Entre em contato novamente com os fones: 31199644 / 3119-9645 / 3119-9648.

12/11/2013

telefones de minha casa: (19) 3029-1454 e (19)
3305-0189. Recado em Campinas: (19) 33070830 (com Cecília Tia). Grata, Aguardo retorno.

09/11/2013

MARCUS VINICIUS
SANTOS DA SILVA

Boa tarde! preciso saber se é necessário eu
atualizar meu cadastro de interesse em moradia?

Outros

Se houve mudança em endereço, renda ou outra
dado do seu cadastro, há a necessiade de
atualizar. Se não houve mudança, não precisa.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro é feito apenas pessoalmente.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
Sou casado tenho duas filhas mora nos fundos e
pago aluguel com muito custo não tenho tempo
para ir fazer a escrição pessoalmente pois chego
10/11/2013

Denis Pereira de Castro

tarde em casa eu consigo fazer o cadastramento
pela internet gostaria de saber se mandando
essa ficha eu participo do sorteio pois gostaria

Programa Minha
Casa Minha Vida

muito de ter uma casa propria

a 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
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

12/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça pessoalmente para saber o que
houve. Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

Gostaria de saber o por qual motivo meu cpf nao
esta inscrito na cohab, pois fiz a inscriçao, e apos
10/11/2013

William Andrei Rocha de
Castro

a consulta no site descobri q meu cpf nao esta
cadastrado. Eu preciso de uma casa pra morar,

Outros

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

12/11/2013

residir 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

moro de aluguel, estou desempregado. Por Favor
me Ajudem.

documentos está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Fui sorteada para um apto no SIRIUS (Bloco B3 10/11/2013

JOANA DARC DIOGO
LAZZARI

apto 13) e estou aguardando o contato para
assinatura do contrato e entrega das chaves.
Tem alguma previsao de data? Obrigada, Joana.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Queria comprar uma casa tenho renda baixa
10/11/2013

Robert Espirito Santo

queria sua ajudas poderia me ajudar obrigado
pela atençao

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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa Noite, Gostaria de uma infrmação eu fiz um
cadastro em meu nome a alguns anos atras na
10/11/2013

Mariana

coahb, mas quando larguei do meu marido ele foi
na cohab e retirou meu nome mas porem o meu
filho mora hoje comigo de aluguel gostaria de
saber se é legal a coahb fazer isso retirar meu
nome e deixar apenas o dele ?

10/11/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente para saber o que
houve.

Juliana maria de castro

gostaria de saber quando tera sorteio pois ja fiz a

Programa Minha

Ainda não temos data definida para o próximo

cunha

incricao

Casa Minha Vida

sorteio .

12/11/2013

12/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

11/11/2013

keli cristina

bom dia, gostaria de saber o que preciso e como
faço para fazer inscrição na cohab e no minha
casa ,minha vida. obrigada.

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
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

12/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
11/11/2013

Anônimo

vvvvv

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

12/11/2013

11/11/2013

Anônimo

k

Cópia de contrato

Envie sua solicitação.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber como faço para verificar junto a

11/11/2013 CICERO RAMOS CHAVES

11/11/2013

VALDOMIRO
FLORENTINO

cohab a respeito de um imovel que está
abandonado a 3 anos, na rua Muripiaraem
campinas - SP. visto que estou cuidando do

Outros

imovel já faz 2 anos e o dono nunca apareceu no
imovel.
Bom dia, gostaria de receber o Termo de
Quitação, para efetuar a baixa da COHAB para Termo de Quitação
meu nome.

Compareça pessoalmente.

A Cohab Campinas, não possui imóvel em Rio
Claro.

12/11/2013

12/11/2013

Bom dia, Meu nome é Iara e eu tenho o cadastro
no banco de dados para sorteio de vagas desde
1975,e em 2009 fui recadastrada no sistema e
11/11/2013 Iara Aparecida de Almeida

atualizei meus dados porem nunca fui chamada
para dar sequencia as próximas etapas do

Outros

Compareça pessoalmente para saber o que
houve.

12/11/2013

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

12/11/2013

processo seletivo.Gostaria de saber o que esta
acontecendo. Aguardando o retorno, Iara
Aparecida de Almeida.(19) 9-94465642
Boa tarde, gostaria de informações de quando
será realizado novos sorteios de casas e
apartamentos em Campinas para que ja possui
11/11/2013

Karina Lucas Barbosa

cadastros junto a Cohab. E como faço para saber
qual minha classificação na listagem de espera??
Tem algum outro programa habitacional no qual
posso me inscrever?? Aguardo retorno. Atc,
Karina

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa tarde,Como que eu faço para fazer um
11/11/2013

Anônimo

cadastro para conseguir um imóvel? Quais os
documentos necessários?

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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Boa tarde, Eu soube que a Cohab está
11/11/2013

Anônimo

distribuindo senha para aquisição de casa região
do Vida nova, gostaria de saber como funciona e
até quando essa ação será realizada. Desde já

Outros

agradeço.

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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

11/11/2013

denise roberta ferreira

Boa Tarde, Gostaria de saber se já esta aberta a
inscrição para moradia e quais os documentos
necessários levar ?

Outros

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$ 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.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
gostaria de fazer a inscriçao eu trabalho mais
11/11/2013 catia ramos de albuquerque

estou afastada queria saber se posso levar os
holerites antigos ou extrato do bco.

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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
gostaria de saber quando haverá um novo
11/11/2013

Anônimo

sorteio? há possibilidades de eu adquirir um
imóvel que esteja com reintegraçlao de posse?

Programa Minha
Casa Minha Vida

comop funciona esse processo

/ Shopping das Bandeiras. Desde já agradeço

sorteio. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão Cohab Campinas

12/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Gostaria de saber como posso acessar
informações de programas da COHAB
11/11/2013 maria das gracas bergamo CAMPINAS, inscrições abertas. Soube de algum
projeto na região proximo a Av John Boyd Dunlop

Ainda não temos data prevista para o próximo

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.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

11/11/2013

tatiane rafaela tataccioli de

que documentos preciso evar na cohab para

Programa Minha

oliveira

fazer inscrição para obter 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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

11/11/2013

ana carolina da silva

como faço pra me inscrever na cohab pela
internet tem como?

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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

11/11/2013

Anônimo

Como faço para me inscrever no Programa de

Programa Minha

habitação?

Casa Minha Vida

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$ 1.600,00 (hum mil e

12/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
12/11/2013

Anônimo

Boa noite! Gostaria de saber se há previsão para
o próximo sorteio. Obrigada!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

oi gostaria de saber se começou o
recadastramento e ate quando vai e e todas as
12/11/2013 alessandra cristina cimadon pessoas inscritas precisam se recadastrar e que
documentos devo levar e horario de atendimento
obrigado

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. 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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
bom dia, fui convocada para montagem de pasta
e já a fiz, sendo para o residencial Abaete, porém
12/11/2013 priscilla de toledo francisco vi no site da prefeitura que sabado houve sorteio

Outros

das unidades, esse sorteio foi somente para
quem já assinou contrato com a Caixa?

Favor ligar para a Cohab nos fones: 3119-9644 /
3119-9645 / 3119-9648.

12/11/2013

Se não tiver o registro na carteira, pode
comprovar a moradia solicitando uma declaração
de atendimento no posto de saude mais perto de
sua casa. Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas

12/11/2013

Anônimo

Preciso ter quanto tempo de registro na carteira

Programa Minha

de trabalho para fazer o cadastro?

Casa Minha Vida

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$

12/11/2013

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.

12/11/2013

Anônimo

bom dia quero saber se ainda esse ano os
sorteados da ultima etapa do sírius irão efetuar
mudança muito obrigada!!!!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

FUI SORTIADA NO CADASTRO RESERVA N
12/11/2013

Anônimo

372 SERA QUE TENHO CHANCE DE SER
CHAMADA ? NOME DRIELLEN GONÇAALVES
DE OLIVEIRA

Outros

Aguarde comunicação da Cohab Campinas, para
saber se será chamado ou não.

12/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

12/11/2013

Anônimo

existe periodo para fazer a inscricao ou e so
chegar e se inscrever?obg

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

12/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa Tarde!! Obter Informações Referente ao
sorteamento dos apartamentos vila Abaete no
ultimo,sábado 09/11 as 08:00 hrs da manhã no
12/11/2013

Anônimo

auditório do culto Ciências, gostaria de saber se
ha possibilidade de troca de apartamento com
outra pessoa,pois fui sorteada com o
apartamento térreo e gostaria de estar no mesmo
mas em outro andar.Peço Obrigada desde já,pois
estou realizada por ter sido sorteada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça pessoalmente para se informar à
respeito, de segunda à sexta-feira, das 8:00 as
12:00 horas.

12/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Através de Declaração do Posto de Saúde mias
perto de sua casa. Compareça até a Cohab

12/11/2013

Maria Luciana T. Gomes

BOA TARDE, NÃO TENHO CONTA DE
CONSUMO NO MEU NOME, SOU AUTÔNOMA,
MORO DE FAVOR NA CASA DE MINHA MÃE.
COMO POSSO COMPROVAR Q MORO EM
CAMPINAS POR 35 ANOS

Campinas, de segunda a 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

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

12/11/2013

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.

12/11/2013

12/11/2013

miguel peres junior

Pamella

como faço pra saber se a casa da cohab depois
Termo de Quitação
que o titular falece se a casa fica quitada ou nao

Compareça pessoalmente para podermos
verificar no seu contrato.

Boa tarde, estive vendo no site da Coahb os

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

documentos para o cadastro e estou com
algumas dúvidas. Vi que precisa de comprovante

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

de renda só que trabalho em um lava rápido e
não sou registrada como faço para comprovar a
minha renda? E vi também que preciso

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

Outros

comprovar que moro em Campinas a dois anos
como não sou registrada também gostaria de

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

saber com faço para comprovar isso? Fico no
aguardo. ATT. Pâmella Lima

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

12/11/2013

13/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

12/11/2013

david ramos de oliveira

quero uma casa para mim e minha familia moura
por favor

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

13/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
12/11/2013

Anônimo

lista dos nomes das casas sorteadas

Programa Minha

A lista de sorteados está neste site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas.

13/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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
12/11/2013

Erika Moreira Franco

solicito cadastro do projeto minha casa minha
vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

13/11/2013

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.
senhores, fui contemplada no sorteio de 2012,

12/11/2013

valeria de souza

com classificação 6330, porem ainda não fui
convocada. preciso saber se continuarão fazendo
as convocações pois estou com a casa que pago
aluguel com minhas duas filhas com prazo para
desocupar e não tenho pra onde ir. obrigada

Programa Minha

Ainda não temos a confirmação de que essa sua

Casa Minha Vida

classificação será chamada.

13/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

13/11/2013

Anônimo

DARIA PRA FAZER A INSCRIÇÃO NA COHAB

Programa Minha

PELO SITE??

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

13/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

13/11/2013

Anônimo

como é inscrição que documentos precisa

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

13/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Prezado(a) Senhor(a): Gostaria na medida do
possível de obter informações em relação ao
processo de chamada para o residencial Sírius.
13/11/2013

Graziela dos Santos Lima

Gostaria de informar que já fiz o sorteio da chave
para o condomínio A2 (camélias) e estou no
aguardo de nova convocação para dar
andamento ao processo de mudança.
Atenciosamente, Graziela.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde convocação da Cohab Campinas, ou
ligue para os fones: 3119-9644 / 3119-9645 /
3119-9648.

13/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
BOm dia , Gostaria de saber quais documentos
13/11/2013

andreia cristina martins

necessários para fazer meu cadastro na cohab e
qual o horário de atendimento.

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

13/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

13/11/2013

antonio filomeno ribeiro

bom dia! sou pai solteiro e gostaria de me
escrever em algum programa de casa popular,
qual o primeiro passo. moro de favor na casa da
minha irmâ.

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

13/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

13/11/2013

jessica amaral dos santos

oi vi aqui no sait da coab q vcs comesaram a
chamar as pessoa e foram sortiadas para o
apartamentos do abaite eu fui sorteada mais ate
o momeno nao chego nada pra oq eu fço sera q
eu nao fui aprovada
bom dia Gostaria de saber a minha sogra esta

13/11/2013

vanessa dos santos costa

vendendo um apartamento no CDHU gostaria de
saber o que posso fazer para comprar o
apartamento dela queria saber se voces fazem
tipo a caixa repassa o valor pra ela e eu fico
pagando as parcelas pra vcs ou como poderia
fazer????

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

Compareça pessoalmente para saber o que
houve.

Procure a CDHU pois a Cohab não pode informar
sobre venda de imóvel da CDHU.

13/11/2013

13/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Gostaria de saber os resultados dos últimos
13/11/2013 José Gleison Ferreira Lima

sorteios realizados na cidade, tenho o cadastro e
não tive resultado algum. Aguardo resposta.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Obrigado

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

13/11/2013

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.
iço de Informações ao Cidadão Cohab Campinas

13/11/2013

13/11/2013

Vanucia Aparecida de
Souza

Anônimo

Gostaria de saber sobre os últimos sorteios do
programa, tenho o cadastro mais não soube dos
resultados. Gostaria de saber dos próximos
sorteios também. Aguardo respostas! Obrigado.
Boa Tarde Fiz inscrição no programa minha
casa, minha vida e fiquei no cadastro reserva,
meu numero de sorteio foi 5311 o qual foi
convocado a montar a pasta no dia 01/10/2013.
É possivel eu ir ainda?

Programa Minha

A senhora ainda não foi sorteada nos sorteios
passados. A data de um próximo sorteio, ainda

Casa Minha Vida

não temos. Será divulgado pela imprensa qunado
houver outro sorteio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas

13/11/2013

13/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

13/11/2013

jaime ferreira

gostaria de saber como que funciona a minha

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

casa minha vida meu marido ele ganha 1.200
reais registrado e ele trabalha por fora como que
eu tenho que fazer emitir um comprovante pra

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

comprovar uma maior contia resebido por mês
pra comprementar o salario de 1.200 reais

Programa Minha
Casa Minha Vida

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.

13/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Traga toda a documentação dos dois como
solteiros. Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

boa tarde... gostaria de saber pra quem e
conjugue mas não tem documentação
13/11/2013

marina bernardes

declarada,é possivél fazer a inscrição? desde de
já obrigada pela atenção aguardando resposta
att...

Outros

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

13/11/2013

residir 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.

Boa tarde, Gostaria de saber se ainda não tem
13/11/2013

Anônimo

um prazo para o sorteio do proximo loteamento
proximo aos amarais? será ainda esse ano ou
não tem nenhuma previsão? Aguardo retorno.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O sorteio para o Residencial Takanos foi em
21/09/2013.

Programa Minha

Se o nome não estiver na lista de sorteados,

Casa Minha Vida

deverá aguardar o próximo sorteio.

13/11/2013

Obrigada,
Boa tarde, Essa listagem que encontro no site,
no canto superior direito, mudando como noticias
atualizadas, essa é a listagem oficial do sorteio
do dia 21/09/2013, para o loteamento dos
amarais? Se o nome nao está lá, existe mais

13/11/2013

Anônimo

alguma chance, alguma possibilidade de um
novo sorteio ou algo parecido? Me passe por
favor o maximo de informações que tiver sobre
esse sorteio e se possivel o link com a listagem
dos sorteados, estou achando um pouco confuso
as listagens do sorteio e convocados para montar
pastas, nao encontro os nomes de montar pasta
na lista de sorteados. Esclareça melhor por favor.
Aguardo retorno. Obrigada,

14/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Senhores, boa tarde! Gostaria de saber quais
13/11/2013

Valdemir Albino da Silva

são os documentos para se cadastrar no CIM.
Att, Valdemir

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

14/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

GOSTARIA DE SABER SE ESTÁ TENDO
CADASTRO PARA MINHA CASA MINHA VIDA
13/11/2013

DENISE G L DA SILVA

SE SIM,QUAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS
PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO, E QUAIS
SÃO REQUISITOS NECESSARIOS PARA

Programa Minha
Casa Minha Vida

FAZER PARTE DO PROGRAMA DESDE JÁ
GRATA.

14/11/2013

Anônimo

Bom dia, gostaria de saber se vocês vão
demorar para convocarem os moraradores do
residencial sírios para as reuniões restantes e o
porquê que não chamaram e nem ligaram para
nos informar sobre o assunto, pois estou
esperando.

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

14/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas.

14/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia possuo inscrição na cohab desde 2001
até o presente momento não fui sorteada não
entendo porque pessoas que fizeram a inscrição
bem anos depois ja fora comtempladas algumas

É importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas é o Minha Casa Minha Vida. Por ser

delas nem tanto necessitadas pois sei de casos
que algumas até vendem por contrato de gaveta

um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que

certa de que vocse tbem sabem disso ,mas uma
vez sorteada ai vai da consciência de cada um
,mas a questão é a seguinte gostaria de saber

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

como é feito esse sorteio se são sorteadas as
inscrições recentes as que estão la atras vcs
esqueceram é isso tenho pessoas conecidas que
fizeram inscrição junto comigo doitadas duas
14/11/2013 veronica aparecida ferreira
delas vieram a óbto esperando sua casinha
porque vcs não pegam essas pessoas que estão
la no 2001punha pra soeteio isso é porque
muitos daqueles nomes acho que ja nem existe
mais a impressão que tenho é que sempre que
tem sorteio a quantidade de pessoas é sempre a
mesma 51.000 pessoas e a atualização é feita
por favor me expliquem para que eu possa
entenderpelo amor de DEUS ME AJUDEN SOU
UM APESSOA SOFIDA CANSADA DE LUTAR
COM A VIDA TENHO 52 ANOS SÓ QUERO UM
CANTINHO PRA EU ENVELHECER
SOSSEGADA DEVIDO SER ASSALARIADA
NÃO TENHO CONDIÇÕES DE COMPRAR UMA

Programa Minha
Casa Minha Vida

o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP. Além
disso, é importante destacar que conforme os
critérios do Programa, o tempo de cadastro da
família no município não é considerado e sim o
tempo de moradia, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção. Por último, aproveitamos para informar
que a Sra. participou do sorteio realizado em
22/09/2012 e foi sorteada no grupo 2 cadastro
reserva com a classificação 8235. Como trata-se
de cadastro reserva (lista de espera), a sua
classificação não foi atingida para atendimento.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

14/11/2013

Anônimo

informações sobre imóveis a venda

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

14/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Mesmo estando desempregado pode fazer o
cadastro. Compareça até a Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas

14/11/2013

Anônimo

Se eu estiver desempregado eu posso fazer o
cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

14/11/2013

residir 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.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

14/11/2013

Anônimo

lista dos documento para escriçaõ ok

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.

14/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
quando serão feitos novos sorteios ? e se uma

14/11/2013

Anônimo

pessoa possui nome no spc serasa ela poderar
receber a casa se for sorteada?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Somente se a pessoa estiver nome com
restrição no Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal.

14/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

14/11/2013

ANA PAULA ROSA DE
ARAUJO

OLA BOA TARDE QUERO SABER COMO
FAÇO PARA ME INSCREVER NESTE
PROGRAMA DE MINHA CASA MINHA VIDA?

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

14/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Não pode. Cada cidade tem o seu cadastro.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

14/11/2013

Jose Rodrigues da Silva

Eu, acho que fiz um cadastro no Cohab em São
Paulo, queria saber se ja tenho e agora estou
morando em Campinas, posso transferir o
cadastro se eu ja tiver um cadastro

a 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
CADMUT

Casa Minha Vida, são: 1 - residir 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.

14/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

14/11/2013

luis fabiano grandini

Boa tarde queria me cadastrar nesse

Programa Minha

programa.Obrigado

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

14/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

15/11/2013

jose marcos de almeida

bom dia, quiria tirar uma duvida, vou fazer cinco
anos de cadastro na cohab apos cinco anos terei
que fazer um novo cadastro? ja tem data para o
proximo sorteio?(grato)

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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
15/11/2013

Aparecida Souza Soares

como faço para enviar o curriculo pro estagio de

Roza

serviço de assistente social?

Outros

Procure pelo CIEE e informe-se.

18/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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

Solicito cadastro no programa e adiquirir minha
16/11/2013

Elis Regina Oliveira

casa própria, sou parcialmente deficiente visual
em tratamento,tenho minha mãe idosa para
cuidar. Quero um canto só meu e dela. Obrigada.

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.

18/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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
16/11/2013

Anônimo

Boa tarde ,moro em campinas a 16anos.gostaria
de saber como me cadastrar.

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

18/11/2013

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. M
oi eu queria saber se eu posso participar de
16/11/2013

Anônimo

moradia em campinas pois ja tenho cadastro em
bauru mas nao possuo queria fazer aquib em
campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

È necessário residir e trabalhar em Campinas a
mais de 2 anos.

18/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

17/11/2013 alexandre martins barcelos

que fazer incriçao para minha casa minha vida

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.

18/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

17/11/2013

Programa Minha

carmelita claro da silva

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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

17/11/2013

kennia mariane gonçalves

gostaria de saber se eu ja posso ir atualizar meu

Programa Minha

dias

cadastro do programa minha casa 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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

17/11/2013

Tereza Cristina Maia
Lafemina

Gostaria de ter informações sobre cadastro.

Outros

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$ 1.600,00 (hum mil e

18/11/2013

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

17/11/2013

aaaaantonio Candido
Ribeiro

minha fatura não chegou este mes gostaria de
saber porque pois estou com as prestações em
dia

Outros

Ligue para a Coordenadoria de Cobrança e
informe-se: 3119-9577 / 3119-9580.

18/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

18/11/2013

Danieli Ferreira Costa

Gostaria de saber como funciona a Cohab, como

Programa Minha

são as formas de pagamento.

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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
18/11/2013

18/11/2013

Anônimo

Shairiane Cristina
Baciquette

Quarta feira dia 20/11 vcs farão atendimento?

Outros

Não haverá devido ao feriado do dia da
Consciencia Negra.

18/11/2013

Bom Dia, gostaria de saber se devido ao feriado
do dia 20/11/2013 consciência negra, haverá
expediente normalmente para cadastro no
programa minha csa minha vida e até quando

Outros

Não haverá atendimento neste dia 20/11.

18/11/2013

poderá ser feita as inscrições. Obrigado.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Gostaria de saber se estao chamando para
18/11/2013

Anônimo

reuniao dos condominios a-1 do residencial
sirius?

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.

18/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

18/11/2013 Murilo Rafael Araujo Salazar

Ola Boa Tarde, Gostaria de saber como faço

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

para me inscrever no sorteio de casa ou
Apartamento da Cohab. O que e necessário levar

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

quais os requisitos? No momento moro com a
minha Tia no endereço a cima. Grato pela
atenção Murilo Rafael

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

18/11/2013

Regis Martins Magalhaes

Eu estou em busca de um sonho de poder ter
minha casa propria Pois sou casado e tenho uma
menina e pago aluguel

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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

Boa tarde!!!!!! gostaria de saber se tenho que
fazer o recadastramento do 'Programa minha
18/11/2013

Aparecida Geralda Brito

casa minha vida",Já possuo o cadastro desde
ano de 2011.No mês de setembro do ano de
2012 fui convocada a participar do sorteio de
habitação mas não fui sorteada. Obrigada desde
já pelo atentedimento

Programa Minha
Casa Minha Vida

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$ 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.

18/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

18/11/2013

Jordana Cristina da Silva

gostaria de fazer o cadastro da minha casa mais

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

tenho 18 anos e fiquei sabendo que era só com
25 anos que poderia ser feito. E queria saber se

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

posso fazer com essa idade se o sorteio for ser
em um ano em que eu já esteja com 25 ? Desde
já obrigada

Outros

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

18/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
18/11/2013
18/11/2013

gisele rebouças dos santos
carvalho
patricia aparecida da silva
soares

Outros

Envie sua solicitação.

18/11/2013

Outros

Envie sua solicitação.

18/11/2013

Se não houve mudança nos seus dados
cadastrais, não é necessário. Se houve mudança

18/11/2013 MARIA ANGELICA VIEIRA

Boa tarde! Gostaria de confirmar a necessidade

de endereço, estado cívil precisa fazer.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

de recadastramento junto a Cohab Campinas
neste mês de Novembro/13.Possuo o cadastro
mas como nunca fui sorteada gostaria de

a 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

Outros

maiores esclarecimentos quanto ao
procedimento. Ficarei no aguardo.

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

Atenciosamente, Maria Angélica Vieira

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no

19/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
18/11/2013

Anônimo

18/11/2013

rosangela de oliveira

boa tarde!! Quando que vai ter o sorteio das
casas? Att;

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

19/11/2013

Outros

Envie sua solicitação.

19/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

18/11/2013

gisele rebouças dos santos
carvalho

cadastro

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

19/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

18/11/2013

rosangela de oliveira

cadastro

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

19/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

18/11/2013

patricia aparecida da silva
soares

cadastro

Outros

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$ 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.

19/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber sobre o sorteio, estou inscrita

18/11/2013

Carolina Almeida Lima

desde dia 1/novembro/2013 e eu e minha filha
Gabriela Lima Custodio de 8 anos
...moramos/residimos com minha tia, e ela não
nos quer mais lá, nosso sonho é ter nosso
cantinho, nosso lar. me ajude, desde já agradeço

Programa Minha

Ainda não temos data prevista para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

19/11/2013

a atenção. Gostaria muito de uma resposta.
Carolina Almeida Lima
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

18/11/2013

Benedita Antonia da Silva

Gostaria de me cadastrar no programa de
Habitação.

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.

19/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/11/2013 MARIA eli elesbao elesbao

gostaria de uma resposta faizis 5anos que vem
tentado para ver se consigo neim que for um

Campinas é o Minha Casa Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela

pedacode terra morro numa ocupacao ganho um
salario minimo com uma pessoadeciente

portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

eaminha mae eidosa e deficinte visualcom duas
pessoas com probrema e crianca pequena nao
consigo neim umaluguel com crianca emuito

Programa Minha
Casa Minha Vida

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,

dificio neim que for um barrac de madeirafui
convocada para osortei mais nao fquei neim na

conforme previsto na referida portaria e não um
procedimento definido pela COHAB/CP. Além

reserva entao puva favor me da umasolucao
porque tem muita pessoasganhao depois nao
quer

disso, é importante destacar que conforme os
critérios do Programa, o tempo de cadastro da
família no município não é considerado e sim o

02/12/2013

tempo de moradia, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção.
19/11/2013

Anônimo

19/11/2013

Tatiane Cristina de Paiva
Lima

bom dia gostaria de saber se tem algum sorteio
previsto ainda este ano?
Preciso da cópia do meu contrato, já foi solicitada
várias vezes e até o momento não me

Outros

Cópia de contrato

entregaram...

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.
Compareça pessoalmente ou ligue para os
telefones: 3119-9574 / 3119-9575 / 3119-9576.

19/11/2013

19/11/2013

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Gostaria de saber sobre meu cadastro estava na
19/11/2013

gisele antonio

fila de espera e agora não está mais está no
cadastro do minha casa minha vida

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.

19/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda

19/11/2013

ANDRELISSA VALESSA
CARDOZO

Bom dia! Gostaria de saber se posso fazer
inscrição para imóvel em qualquer dia ou em

a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

qualquer época, se existe uma data? Gostaria
também de saber se tem algum imóvel em

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

andamento ou projeto? Como devo proceder
para fazer inscrição para minha casa própria?
Como faço para participar do programa Minha

Programa Minha
Casa Minha Vida

Casa Minha Vida? Grata e aguardo retorno.

19/11/2013

ALMEIDA SILVA

FAÇO PARA ME INSCREVER NO PROGRAMA
HABITACIONAL DE VOCÊS, O QUE É
PRECISO TER EM MÃOS E COMO FUNCIONA
ESSE PROGRAMA, OS PRAZOS, VALORES,
ETC. FICO NO AGUARDO. OBRIGADA

19/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER COMO
NATALIA FERREIRA

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

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

19/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

19/11/2013

Anônimo

Boa tarde! Sou moradora da Vila Padre Anchieta
Favor nos enviar os dados do contrato: nome do
a muitos anos estamos esperando a carta,
Minuta de Escritura
adquirente, endereço e número do contrato.
poderia me informar como faço para conseguir

19/11/2013

retirar a minuta. Grata
Informamos que as denúncias sobre venda e/ou
Ola tem alguns anos que tenho inscrição na
cohab e nunca sou sorteado pago aluguel.E
19/11/2013

Anônimo

muintas pessoas no Basoli foram sorteadas e
estão vendendo os apartamentos a placa de
venda a tudo contem luga vendendo apartamento
no Basoli e eu pagando aluguel ate quando

ocupação irregular deverão ser formalizadas no
telefone 0800-7216268, canal este da Caixa
Outros

Economica Federal. Quanto ao Cadastro de
Interesse a Moradia, a participação no Programa
Minha Casa Minha Vida independe da data de
inscrição, inclusive por determinação de
normativos, tal critério não pode ser considerado.

25/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente é necessário que a pessoa resida
na cidade de Campinas a mais de dois anos.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

São Paulo, 19 de Novembro de 2013 a Cohab
Campinas. Por meio desta, Eu Robson Pereira,
portador do Rg 27.785.308-4 cidadão brasileiro,
vem respeitosamente solicitar dos Senhores
19/11/2013

Robson Pereira

responsáveis informações, sobre as inscrições
para moradia popular nesta cidade e também o

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

devido envio do formulário para cadastro ou pela
internet ou pelo correio. E-mail
robsontecnico@ig.com.br End: Rua José Tito

Anônimo

Estagiário pode realizar a inscrição para o
programa de moradias ?

19/11/2013

seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

Nabuco 297 Cep: O8460-522 Guaianazes - São
Paulo

19/11/2013

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

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
elo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão Cohab Campinas
Programa Minha
Casa Minha Vida

Tendo maioridade pode ser feito o cadastro.

19/11/2013

Os imóveis quando são retomados pela Justiça
por falta de pagamento, são devolvidos à Cohab
Campinas e serão chamados os adquirentes que

19/11/2013

Venho através deste pedir informações a respeito
de imóveis da Cohab que foram deixados de ser
pagos, e que vão para ''leilão '' pode se dizer

19/11/2013

Vanessa Zacarias Singh

assim. Pois perto de minha casa existe uma casa
que esta a algum tempo desativada abandonada
,na região do dic 2 ,tentamos entrar em contato
com o proprietário mas nada conseguimos . Eu e
meu esposo queremos saber como podemos ver
imóveis para entrar em acordo com a cohab,
desde já agradecemos esperando por uma
resposta ,Obrigada.

Outros

estão cadastrados no Cadastro de Interesse em
Moradia (CIM).

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Gostaria de informações pois fiz inscrição na

19/11/2013

Elizandra dos Santos
Valadares Andrade

Cohab no ano de 2009, não tenho o número da
inscrição, tenho que atualizar meus dados
cadastrais, caso sim quais as documentações
que terei que apresentar e qual é o prazo para a
atualização e também o horário para

Outros

atendimento.

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Boa tarde ! Meu pai tem uma casa no Parque
Itajai 1, e minha mãe faleceu a 2 meses e sei que
figuro como co-proprietario junto a meu Pai nesta
residencia situada a Rua Lelio Coluccini 26 PQ

19/11/2013

Paulo Rogerio Pinheiro

Itajai 1 e temos que realizar o investario e minhas
irmas dizem que sou como elas no contrato e
nao sei a posicao, pois como disse sou co-

Outros

Compareça pessoalmente.

21/11/2013

proprietario. Gostaria de saber se podem me
ajudar me passando a situacao real hoje desta
unidade, pois nao quero que me enganem e nem
a meu pai. Desde ja agradeco e aguardo. MEus
dados estao neste formulario acima Obrigado.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

19/11/2013

JUDSON DE OLIVEIRA
BENTO

Ola! Gostaria de saber a documentação
necessaria para a inscrição dos sorteios das
casas. obrigado JUDSON BENTO

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.

21/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

BOM DIA, GOSTARIA DE ME CADASTRAR

20/11/2013

FERNANDO PAULO DOS
SANTOS PEREIRA

PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 'MINHA
CASA MINHA VIDA'. QUAL O
PROCEDIMENTO, CASO SEJA POSSÍVEL O
CADASTRO POR ESTE CANAL, OU SE
TENHO QUE COMPARECER ATÉ A COHABE.

Programa Minha
Casa Minha Vida

GRATO PELA ATENÇÃO.

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

20/11/2013

jocelina de jesus souza

quero fazer essa escricao ,porque estou
nessesitando muito.moro em uma area de
risco,tem dois filhos ,pago aluguel eu sei que tem
muitas pessoas assim como eu presizando

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a 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
20/11/2013

fabiana maria bispo dos
santos

eu fabiana moro de aluguel tenho tres filhos
,presiso urgente de um bom lugar para min viver
com meus filhos .

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.
Bairro Novo fone: 0800 217 2226. M

21/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

20/11/2013

juliana de jesus souza

eu juliana preciso de uma casa tenho dois filhos
moro de aluguel .e eu sei que esse progeto ja
tirou muitas pessoas do sufoco espero ser uma
desas

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Gostaria de saber quando começam as incrições

20/11/2013 Adriana Rodrigues da Costa

para o sorteio das casa da cohab e até quando
vai. Como eu posso adquirir uma casa da cohab
através daquelas pessoas que não conseguem
mais pagar.E por vôces?E aonde eu tenho que ir
para saber sobre isso? Obrigada!! Adriana.

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Fazem 18 anos que pago aluguel,tenho uma vida
sofrida,perdi meus filhos,meu pais,dependo só de
mim para sobreviver,gostaria de uma
oportunidade para participar do sorteio de uma
casinha ou apto. do projeto Minha Casa Minha
Vida, tenho 52 anos muito sofridos,não quero
20/11/2013

Maria Veronica Orpinelli

morrer sem ter minha casinha própria. Hoje pago
$500,00 reais de aluguel,poderia pagar varias
prestações de minha própria casa. Peço que
pensem com carinho,por causa desse aluguel tão
alto as vezes nem tenho para comer. Desde já
agradecendo a atenção dispensada. Maria
Verônica Orpinelli.

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. 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.

21/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Fui sorteada no programa e fui contemplada na
torre A2 tivemos reunião até agosto e parou ligo
20/11/2013

FLAVIA APARECIDA DE
OLIVEIRA

diversas vezes na cohab e ninguém tem uma
resposta se vai ser entregue esse ano ou se vai
ter reunião . Já liguei para assistente Social e

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde convocação pela COHAB.

21/11/2013

ninguém tem uma resposta concreta , por
gentileza me de uma posição desde ja agradeço
solicito informacao sobre remoçao poque a
defesa civil este em minha casa no dia 21 do 3
de 2013 deichou em minhas mao um documento
que diz possivel remoçao de minha familiha ate

20/11/2013

cleide alice marques
nascimento

agora nao tive nem um retorno o probema mair e
que atras de minha casa existe um baranco
muito alto ja desceu o baronco encostando em
minha casa fim de ano quando comesa as
chuvas tenho que sair de casa porque minha
casa enche de agua gostaria da visita de uma
asistente social para convirmar o probema muito
obriga espero visita em breve aantes que
comese as chuvas

Compareça pessoalmente à Secretaria Municipal
Programa Minha
Casa Minha Vida

de Habitação, localizada á Rua São Carlos, 677
(ao lado da Cohab Campinas) ou ligue para :
3119-9613.

21/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá sou Durval r dos santos junior, conhecido
tambem como junior. Venho te pedir ajuda para
conseguir uma casa, moro de aluguel ha algum
tempo agora nasceu o filipe, meu filho tem 1ano
e 6meses Sou casado, tenho 1 filhos lindo que
por infelicidade nasceram numa época da crise.
Estou desempregado sou soldador estou
pegando seguro Escrevi esta carta para poder
desabafar, mostrar o meu descontentamento

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

com isto tudo que tem vindo acontecer. Como
vos referi sou casado mas por falta de espaço,
21/11/2013

Durval rodrigues dos santos
junior

fui obrigado a viver na mesma casa onde vivo
atualmente no Bairro satélite ires desde que
nasci,em 1 quartinho pequeno alugado com o

Programa Minha
Casa Minha Vida

meu filho nem uma cama de casal se cabe no
meu quarto. eu pago 400 reais de aluguel

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

21/11/2013

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

dinheiro que podia pagar uma casa da cohab Já
fui à Câmara e ao Instituto da Habitação, falei
com quase todos os doutores de lá para me
concederem uma casa e nada. A única resposta
que nos dão: é tenha paciência, espere ou então
arrende uma casa ou apartamento baratinho para
vocês. eu ganho 1300 não passa disso mais da
para pagar uma parcela tranquilo, e pago, pago
aluguel dinheiro que poderia esta pagando minha
propia casa!Com tanta casa fechada por aí e
Fiquei sabendo que terá novo sorteio de casas

21/11/2013 Maria Aparecida de Souza

ou apartamentos da COHAB neste final de
semana, já tenho cadastro a muito tempo será
que também estarei participando deste sorteio,
para a minha tão sonhada casa própria?
Agradeço o retorno.

Programa Minha

Ainda não temos data prevista para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

21/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

2013, eu vi que ja entregaram uma parte da vila
abaeté, queria saber se tem como saber se a
minha pasta foi ou não aprovada pois até agora

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Eu fiz minha pasta ai em julho de

21/11/2013

Outros

nao recebi a resposta nem que sim e nem que
não.Por favor? Meu nome é Daniela Ribeiro

Aguarde comunicação da Cohab ou ligue para
3119-9570.

21/11/2013

Procópio Riba. att
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

21/11/2013

Anônimo

inscrição da casa propria

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
21/11/2013

Anônimo

lista de convocao\sorteados

Programa Minha

Verifique a lista de sorteados neste site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas.

Programa Minha

Compareça até a Cohab Campinas, ou ligue para

Casa Minha Vida

os fones: 3119-9570 / 3119-9607.

21/11/2013

boa tarde vi no site que algumas pessoas ja
foram chamadas para o sorteio dos
21/11/2013

patricia betti

apartamentos Abaete,vai ter outro sorteio como
funciona pq não recebi carta nada ainda,como
faço pra saber se meu nome também foi Aguardo
e obrigado

21/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

21/11/2013

maristela giovana santos de
araújo carlos

eu gostaria de saber as exigencias para que eu
possa participar do programa minha casa minha
vida, a idade minima por um exemplo.. obrigada!

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

21/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa noite, Prezado(a)s, Tenho 33 anos, sou
Divorciado, tenho um filho de 12 anos e moro
com meus Pais, não possuo Imóveis. Minha

21/11/2013

JULIO CESAR ´PIRES

renda atual é de um salário bruto total R$
3260,00. Judicialmente estou pagando pensão
para o meu filho, baseado no salário liquido 25%

Programa Minha
Casa Minha Vida

= R$ 737,00 Eu posso fazer a inscrição
normalmente com está renda? Aguardo seus

As pessoas que possuem renda maior que R$
1.600,00 no momento podem fazer a inscrição
porém não participam do PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA da COHAB CAMPINAS. O
cadastro fica em nosso sistema para participar
de eventuais projetos futuros.

22/11/2013

comentários... Muito obrigado, Julio Cesar Pires
Fone: (19) 9 8302 5530
As inscrições para o PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA da Cohab Campinas estão abertas
22/11/2013

Débora

Gostaria de informação de como se inscrever

Programa Minha

para o programa através da Cohab?

Casa Minha Vida

de segunda a sexta-feira entre 8 e 15 horas.
Maiores informações estão neste mesmo site,
clicando em Atendimento e depois em
Informações sobre Serviços.

22/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa Tarde como vai? Gostaria de saber se as
inscrições minha casa minha vida estão abertas
ainda,e também sou solteira moro sozinha pago
22/11/2013

Anônimo

aluguel eu posso me inscrever tenho uma renda
de $ 1.596,00 as despesas que tenho são muitos
altas por isto gostaria de me inscrever eu

Programa Minha
Casa Minha Vida

consigo! Aguardo com urgência, Deus abençoe!

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

22/11/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Tem como imprimir boleto pela internet Site www.cohabcp.com.br - serviços - serviços ao
adquirente- é só colocar o numero do contrato

estou com muitas parcelas em atraso e gostaria
22/11/2013

Reinaldo moises de souza
brito

de saber se é possível imprimir via on line as
parcelas com valor corrigido para pagamento
obrigado

Regularização
Fundiária

2150026 e o seu CPF e seguir os passos
seguintes. O boleto somente será valido para o
dia que for emitido. Qualquer duvida entrar em

25/11/2013

contato atrevés dos fones 3119.9577 ou
3119.9580.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

22/11/2013

Carolina Foregato
Cavalcante

Olá, meu nome é Carolina tenho 23 anos tenho
um filho de 3anos e ainda não possuo uma casa
própria, moro com minha mãe mas gostaria
muito de ter minha casa!

Programa Minha
Casa Minha Vida

anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

22/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

solicito cópia da planta baixa do imóvel referente
ao contrato 130039, para identificar problema na
rede de esgoto, pois o mesmo esta entupido e
necessito do posicionamento da rede para
22/11/2013

silvio roberto quionha

providenciar a manutenção necessária, sendo
uma questão de urgência, aguardo retorno o

Sua solicitação foi atendida através do protocolo
Outros

4181/2013, onde anexamos cópia da planta.
Sugerimos então, arquivamento do protocolo em
pasta própria. Colocamo-nos à disposição para

10/12/2013

esclarecimentos que se fizerem necessários.

mais breve possível. Grato pela atenção. At.
Silvio. Fones: (19)- 3273.3246 ou (19) 9.9117.8632
Boa tarde! Fomos contemplados e participamos
do sorteio dos últimos apartamentos do
condomínio Sírius em 17/08/2013. Até o presente
momento, ainda não recebemos mais nenhuma
ligação ou convocação. Podem nos dar mais
Neder Ferreira Gasbarra de
22/11/2013
informações sobre como está o processo? Caso
Paula
seja necessário, segue abaixo nossos CPFs:
NEDER FERREIRA GASBARRA DE PAULA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas, ou
ligue para 3119-9645 / 3119-9648.

Programa Minha

Compareça até a Cohab Campinas nos próximos

alguns apartamentos no abaete e queria saber se
tbm ja fui sorteada pra pegar i apartamento

Casa Minha Vida

dias para saber quando vai ser chamada.

angela bernadet bonzanino fiz a minha pasta e gostaria de sabe quando vou

Programa Minha

Aguarde comunicação da Cohab Campinas ou

Casa Minha Vida

ligue para os telefones: 3119-9570 / 3119-9607.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde comunicação da Cohab Campinas ou
ligue para os telefones: 3119-9570 / 3119-9607.

22/11/2013

CPF: 14990818806 MELINA MIRANDA
GASBARRA DE PAULA CPF: 22405654890
Aguardo retorno. Obrigado!!!

22/11/2013

22/11/2013

22/11/2013

angela bernadet bonzanino
brandão

gostaria muito de saber como esta o andamento
da minha pasta vi no site que ja foi entregue

brandão

pegar a chave do meu apartamento

Anônimo

gostaria de saber quanto tempo demora pra ser
analizada a pasta pro abaete fiz em setembro
mais exatamnete no dia 30

22/11/2013

22/11/2013

22/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Temos um imóvel que precisa ser
regularizado. Ainda está em nome da COHAB, e
gostria de saber como proceder para a
22/11/2013 KEILA PRISCILA VASSELO transferência e escritura do imóvel. O endereço é Termo de Quitação

Procure a Cohab Bandeirantes.

22/11/2013

: Rua Geronimo Santon, S/N Q: 14 L:010 Balneário Riviera - Praia Azul Americana - SP
Muito Obrigado
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa tarde! Gostaria de saber como me escrevo
22/11/2013 simone iara batista martins

no programa minha casa minha vida.
Atenciosamente, Simone

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

22/11/2013

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

22/11/2013 Moriston de Souza Barboza

Boa tarde. Gostaria de saber,oque é
necessário,para realizar o cadastro de
mutuários?

CADMUT

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$ 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.

22/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no

Bom dia! eu tive umas dividsa co o banco que
caducou e gostaria se eu posso fazer as
22/11/2013

thalita alves de carvalho

inscrições ou tem a posibilidade de eu nao
conseguir? e de quanto e a faixa salarial para
conseguir uma casa! obrigada!

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

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

26/11/2013

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

Bom Dia Hoje dia 22/11/13 verificando meu
cadastro na cohab. e vi que meu nome havia sido
notificado no dia 21/05/13 porem não recebi
nenhuma notificação neste periodo minha filha
nasceu no dia 14/05/13 e minha esposa ficou
doente e teve que fazer tratamento... gostaria de
22/11/2013

Edvan Michael da Silva

saber como faço para dar entrada nas papeladas
pois pago aluguel, estou com minha esposa
desempregada e minha filha so tem 6 meses...
por favor responda este meu pedido pois preciso
muito desta moradia... agradeço desde ja que o
Senhor vos abençoe... ass edvan michael da
silva.

Verificamos em nosso banco de dados que o Sr.
já compareceu para a montagem de pasta para o
Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida. Sendo assim,
deverá aguardar análise de seus documentos por
parte da Caixa Econômica. Assim que
obtivermos a resposta entraremos em contato.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Gostaria de saber como faço para fazer cadastro
23/11/2013

Vivian Roberta Baptista

e obter uma chance de conseguir casa própria,
tenho câncer e quero saber se tenho algum tipo

Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

26/11/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br

de prioridade.

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. Por favor, trazer laudo
médico.
Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que a Sra. participou do sorteio
realizado em 22/09/2012 para seleção das

Ola gostaria de saber o que acontece com os
nomes que sai da lista de espera e que não
24/11/2013

joyce Aparecida Cardoso

estão na lista de sorteados como o que
aconteceu com o meu que estava na lista de
espera no começo deste ano e agora não esta
mais?

Programa Minha
Casa Minha Vida

famílias a serem atendidas no Minha Casa Minha
Vida e foi classificada com o nº 8595 - grupo 2 cadastro reserva. Ocorre que a quantidade de
famílias convocadas não atingiu a classificação
da Sra, pois foram convocadas até a
classificação 5994. O cadastro reserva é como
se fosse uma lista de espera, caso ocorra
desistências, novas famílias são convocadas.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Temos a informar que seu grupo familiar
participou dos sorteios para seleção e
hierarquização das famílias a serem atendidas no
Programa Minha Casa Minha Vida, realizados em
22/09/2012 e 21/09/2013, porém não foram
sorteados. Como não há outro programa
24/11/2013 cristiana aparecida da costa

me inscrevi no cadastro ah mais de 12 anos e
até agora nao obitive uma resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

habitacional em andamento no município, a
família deverá manter o Cadastro de Interesse
em Moradia atualizado, para que possa participar

29/11/2013

de próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados. É
importante esclarecer que conforme regras do
programa, o critério de seleção se dá através de
sorteio, por isso, o tempo de cadastramento não
interfere no processo.
ola fui convocada para a montage da pasta mais
quando fomos la a moça que nos atendeu
informou que por causa da renda a queles
25/11/2013

Anônimo

imoveis não era para nós que iriamos participar
de outro sorteio que é de acordo com nossa
renda sendo assim volto para esperar outro
sorteio ou quando sair imoveis para nossa renda
estamos incluidos como funciona minha renda é

Atualmente ao Programa Minha Casa Minha Vida
faixa 1 - (faixa de atendimento da COHAB) é
Programa Minha
Casa Minha Vida

apenas para as famílias que possuem a renda
familiar de até R$ 1.600,00. Famílias que

29/11/2013

possuem uma renda superior a permitida,
deverão procurar informações em uma agência
da Caixa Econômica.

de mil e nove centos reais
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
25/11/2013

jessica elen sanches
gregorio

bom dia fiz meu cadastro em maio de 2012 e
gostaria de saber o que precisa para atualizar
meu cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

26/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, sou beneficiaria de imóvel no projeto sirius
25/11/2013

livia

quadra B3 e gostaria de saber quando vocês
entrarão em ctt comigo para a vistoria e
assinatura do contrato. aguardo retorno Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

25/11/2013

Anônimo

Jéssica

para compra/venda de imóvel de moradores já
contemplados com algum projeto da Cohab de
Campinas.

quero saber quais são os documentos
necessários pra realizar a inscrição para a

DATA
RESPOSTA

Estamos aguardando definições da data por
parte da Construtora e Caixa Econômica. Assim
que definidas entraremos em contato.

02/12/2013

Para adquirir um imóvel que foi retomado por

Bom dia, gostaria de saber se há algum canal
25/11/2013

RESPOSTA

Outros

falta de pagamento é necessário estar
cadastrado, porém para passar mais informações
é necessário que informe seu nome e numero

29/11/2013

CPF.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir 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).
Outros

solicitação de casa. Atenciosamente.

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

26/11/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa tarde, gostaria de saber como faço para
acompanhar a situação do meu cadastro na

25/11/2013

Juliana Caetano Alves de
Mira

O número de contrato será disponível após a
assinatura do mesmo. A COHAB/CP entrará em

Cohab, pois ja fui chamada para montar pasta e
me informaram que minha documentação seria
encaminhada à caixa economica, mas gostaria
de ir acompanhando o processo, tem como?
Como eu faço para saber o numero do meu
contrato também, ou este eu somente tenho
após assinar com a Caixa? Aguardo Juliana

Outros

contato assim que a análise de sua
documentação for concluída. A única forma de
acompanhar o processo é ligar na COHAB/CP
(19) 3119 9607, porém, é importante reforçar que
entraremos em contato quando a referida análise
for concluída.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Meu nome é Claudia e tenho cadastro na Cohab

25/11/2013

CLAUDIA CARNEIRO
SILVA

já algum tempo! E até hoje não fui contemplada!
Mas eu quero saber se a cohab trabalha com a
possibilidade de ter casas para leilão/
abandonada onde pudesse assumir a divida e a
partir daí ser a nova proprietpária do imóvel?

Outros

Silvio Bertinatto da Cunha

29/11/2013

é necessário que informe seu numero CPF.

Caso seja possível quais os documentos que
preciso apresentar ou valor de entrada para obter
o imóvel? Obrigada e aguardo retorno.

25/11/2013

Para adquirir um imóvel que foi retomado por
falta de pagamento é necessário estar
cadastrado, porém para passar mais informações

Solicitação da minuta, quais os documentos
necessários preciso apresentar e qual o valor da Minuta de Escritura
taxa. Nr do contrato 69.777. grato

Estaremos encaminhando via email a relação
dos documentos necessários para a elaboração
da minuta de escritura.

26/11/2013

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

25/11/2013

Evelin Kaian

GOSTARIA DE SABER SE É POSSÍVEL
REALIZAR O CADASTRO PARA COHAB PELA
INTERNETE. E QUAIS SÃO OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBRIGADA

residir 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).
Outros

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

26/11/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2. Não é possível realizar o
cadastro via internet.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir 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).

gostaria de saber se funcionario publico de
26/11/2013

katia de oliveira gomes

campinas pode fazer inscrição na cohab, sendo
solteira e quais os documentos necessarios para
a inscrição.

Outros

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

26/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Eu Afonso Lameiro Diz Filho, titular quero saber
por gentileza,quanto tempo falta para minha

26/11/2013

Afonso Lameiro Diz Filho

quitação da minha casa da Cohab.Pois estou
residindo aqui na mesma casa desde 1990.Me
aposentei em 2007, e gostaria de saber se tenho
alguns benefícios direitos, pois não ganho dois
salário minimo.Pois estou no aguardo,fico muito

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em relação a sua pergunta, temos a informar:
Termo de Quitação

Faltam 68 meses, ou seja, 05 anos e 07 meses.
Ocorreu uma dilatação do prazo em 06/08/99
para o prazo total de 240 meses e até a presente

09/12/2013

data foram emitidas 172 parcelas.

grato pelo seus bons atendimentos.
26/11/2013

Anônimo

GOSTARIA DE SABER SE TEM ALGUM
SORTEIO PREVISTO AINDA ESTE ANO?

Outros

Ainda não temos previsão de data para sorteio.

26/11/2013

Ainda não temos previsão de data para sorteio.
A atualização de cadastro deve ser efetuada
pessoalmente na COHAB CAMPINAS. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

bom dia venho atraves deste comunicado para
esta atualizando o meu cadastro e endereço
asima e tambem para obter informação se vai ter
26/11/2013

Adilson Ferreira Da Silva

algum sorteio de casas ou ap esse ano ainda
desde já agradeço a comprienção de todos voces

Programa Minha
Casa Minha Vida

anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

26/11/2013

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos

que Deus possa dar a todos um otimo dia de
serviço em nome de jesus obrigado....

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Bom diaTenho duas dúvidas com relação a
documentação: 1- É aceito o contrato de união
26/11/2013

Anônimo

estável homoafetiva para o Cadastro de
Interesse? 2- Sou profissional autônoma e não
tenho holerite. Como posso comprovar a
renda?Grata

Outros

Com relação ao solicitado temos a informar: 1.
Sim. 2. Apresentar a carteira de trabalho (mesmo
sem registro) e uma declaração simples
contendo seu rendimento, mesmo que informal.

04/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Boa tarde. gostaria de saber quais são os
26/11/2013

Anônimo

documentos necessários para fazer o cadastro
para casa?

Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

26/11/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

26/11/2013

ALINE FREITAS DOS

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PASSOS DA CRUZ

PARA SE CADASTRAR NA COHAB?

Outros

anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

26/11/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

26/11/2013

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber quando abrirá as

Programa Minha

SERVIÇOS, ITEM 2.
As inscrições estão abertas de segunda a sexta-

incrições para os apartamentos ?

Casa Minha Vida

feira, entre 8 e 15 horas.

26/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE ! POR GENTILEZA , GOSTARIA
DE UMA INFORMAÇÃO : EM CAPIVARI/SP ,
NO BAIRRO SANTA TERESA D'ÁVILA , TEM
MUITOS MUTUÁRIOS QUE NÃO ESTÃO
CONSEGUINDO PAGAR SEUS IMÓVEIS . EU
E MINHA FAMÍLIA MORAMOS EM ÁREA DE
RISCO , EM APENAS 02 COMODOS CEDIDOS
POR UM CONHECIDO , TEMOS 01 FILHO ,
NÃO TEMOS CONDIÇÕES DE PAGAR
ALUGUEL . EM 2009 , POR OCASIÃO DA
ENCHENTE , O LOCAL ONDE MORAMOS FOI

26/11/2013

MARCOS APARECIDO
ALVES DE CAMPOS

ATINGINDO . PORÉM NÃO FOMOS
BENEFICIADOS NA OCASIÃO COM UM
IMÓVEL . NOS ÚLTIMOS ANOS TEM
OCORRIDO ENCHENTES FREQUENTES . É
POSSÍVEL QUE UMA PESSOA QUE NÃO
ESTEJA CUMPRINDO COM SUAS
OBRIGAÇÕES EM RELAÇÃO AO
PAGAMENTO DO IMÓVEL , TENHA O SEU
IMÓVEL RETIDO PELO CDHU E O MESMO
SEJA REPASSADO PARA UMA FAMÍLIA
COMO A MINHA ? QUAIS SERIAM OS
PROCEDIMENTOS ? SEM MAIS PARA O
MOMENTO , AGUARDO BREVE RETORNO .
GRATO PELA ATENÇÃO ! MARCOS
APARECIDO ALVES DE CAMPOS FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM CAPIVARI/SP

Outros

Nós somos a empresa COHAB CAMPINAS e
não CDHU. O bairro Santa Teresa D'Ávila em
Capivari não pertence à Cohab Campinas.

27/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições para o PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA estão abertas, conforme abaixo: Os
dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

26/11/2013

Anônimo

AS ESCRIÇOES PARA COHAB ESTAO
ABERTAS.

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

27/11/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração do seu contrato foi concluída. Tendo
em vista que a Promessa de Compra e Venda
firmada pelo senhor em 15/12/1985 contém a
participação do FCVS para o saldo devedor

26/11/2013

Marcio Goulart Brizola
Trindade

residual apurado no término da vigência do
contrato, e, considerando-se que até a presente
data não houve o pagamento, pelo FCVS,
Termo de Quitação referente a esse saldo, pleiteado ao Fundo-FCVS
em seu nome, informamos que a Minuta de
Escritura somente poderá ser autorizada por
essa Companhia após o devido pagamento pelo
FCVS. Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar
em contato através dos telefones: (19)31199590, 3119-9591 ou 3119-9592, falar com
Dayane, Felipe ou Wladimir - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos - CLFU.

06/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo. Porém, se mudou
algum dado o sr. precisa atualizar. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

27/11/2013

christian rogeriode oliveira

sou solteiro tenho um filho de cinco anos pago
alugue ja me cadastrei mas gostaria de saber
como anda meu cadastro obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

28/11/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

Bom dia Por gentileza....gostaria de saber ayé
27/11/2013

elaine

quando vai as inscrições para a casa própria....e
quais documentos necessários para fazer a

Outros

inscrição..... obrigada

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

28/11/2013

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

27/11/2013

TEREZINHA XAVIER
VIRGINIO

Requeiro informações a respeito da Minuta de
Escritura mencionada, tendo em vista que o
Minuta de Escritura
contrato já se encontra quitado. Atenciosamente,

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis
em Piracicaba.

28/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições só podem ser efetuadas
pessoalmente na COHAB CAMPINAS. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

27/11/2013

Wilson Sebastião de Melo

Olá gostaria de saber se já estão abertas as
inscrições para concorrer ao projeto minha casa
minha vida, se já estiverem poderia mandar a
lista de documentos necessários? Pode ser feito
a inscrição pela internet? Desde já agradeço

Programa Minha
Casa Minha Vida

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

29/11/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa Tarde. sou advogada e tenho um cliente cujo
pai morreu, Sr. José Dias dos Santos Filho e o
imóvel dele adquirido pela COIHAB já eta
quitado, porém, sem Carta de Quitação. A
27/11/2013

ana rosa ruy

informação dada é de que ele necessitaria de um
Termo de Quitação
advogado para escritura do imóvel. Como posso

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis
em Itatiba.

29/11/2013

obter maiores informações para dar andamento
destes trâmites antes de ir para Campinas, pois
estou em outra comarca e assim providencio os
docs necessários. Grata Ana Rosa
Os dois principais requisitos para se inscrever no
ola boa tarde sou moradora de campinas e moro
com uma amiga no jardim itatiaia gostaria de

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

saber se posso fazer inscrição para ganhar uma
casa da minha casa minha vida tenho um filha
27/11/2013

solange garcia siqueirap

quais são os procedimentos e documentos
necessário para fazer o cadastro por gentileza
enforme quais são as regar para se cadastra e
documentação necessária desde já muito
obrigado

Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

29/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo. Se mudou algum
dado a sra. deve atualizar. Os dois principais

TENHO UM CADASTRO NA COHAB ATÉ HOJE
NÃO FUI SOTEADA , PRECISO DE UMA CASA
ALINE DA SILVA SANTOS
27/11/2013
URGENTE VC PODEM ME ORIENTAR O QUE
RUIVO
DEVO FAZER , DEVO FAZER OUTRO
CADASTRO ?

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

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça na Cohab

29/11/2013

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 -

27/11/2013

Anônimo

Boa Tarde, Gostaria de saber como me inscrevo
pra esse programa minha casa minha vida,
queria saber o endereço pra que eu posso me
inscrever. Meu email: derek.emili@gmail.com ou
telefone 9864-8654

residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Programa Minha
Casa Minha Vida

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

29/11/2013

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Se a família foi sorteada, montou a pasta e foi

27/11/2013

Anônimo

Oi boa tarde! Eu gostaria de saber se a pasta ja
foi aprovada pela caixa é certeza que a cohab
chama pro sorteio dos aps? Se sim quando vai
ser o proximo para o vila abaete?

Programa Minha
Casa Minha Vida

aprovada na análise da Caixa Econômica
Federal, será convocada para o sorteio dos
endereços dos apartamentos. No momento não
temos a agenda do próximo sorteio, porém
entraremos em contato assim que a data for
definida.

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Sra. deverá comparecer na COHAB/CP o mais
rápido possível com os documentos relacionados
abaixo, a partir das 8h, para ser orientada quanto
ao atendimento no Programa Minha Casa Minha
Vida: • RG (do casal) • CPF (do casal) • Certidão
de casamento (se casado), com averbação (se
separado ou divorciado); • Certidão de
nascimento (se solteiro ou em união estável); •
Certidão de óbito e casamento (se viúvo); •

Fui sorteada e convocada através do EDITAL DE
CONVOCAÇÃO do Programa Minha Casa Minha

27/11/2013

Cleide Neri Coutinho

Vida, no entanto não pude comparecer no
momento, pois estava fora do Estado de São
Paulo. Somente hoje tomei conhecimento da
convocação e gostaria de saber como proceder
para retomar minha inscricao no programa, visto
que ainda permaneço nas condições exigidas
para os beneficiários do programa. Saudacoes,
Cleide Neri Coutinho

Certidão de nascimento dos dependentes
habitacionais; • RG e CPF dos dependentes
Programa Minha
Casa Minha Vida

habitacionais (se tiver); • Carteira de trabalho dos
dependentes habitacionais, com ou sem registro
(se tiver); • Carteira de trabalho do casal, mesmo
quando desempregados; • Hollerith de todos que
vão morar no imóvel (6 últimos); • Se
aposentado, pensionista ou recebe benefício do
governo trazer extrato e número do benefício; •
Renda informal (sem registro): declaração de
rendimento do casal a ser assinada na COHAB; •
Cartão do bolsa família (se tiver); • Título de
eleitor (do casal); • Carteirinha ou declaração
escolar dos dependentes habitacionais contendo
o código do INEP/CIE; • Comprovante de
endereço atual em nome do cadastrado (luz,

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tentamos contatá-la através do celular deixado
acima, porém caiu direto na Caixa Postal. A Sra.
foi sorteada em 22/09/2012, no sorteio do
Programa Minha Casa Minha Vida, no grupo 2 classificação 148. Encaminhamos convocação
para o endereço declarado no ato de seu

Ola a anos espero ser chamada hoje morando de
favor trabalho e tenho uma filha sou sozinha e
preciso muito de uma casa ou apartamento. no

cadastro, porém não confere com o endereço
informado nesse SIC. A Sra. mudou de endereço
e não o atualizou na COHAB. Sendo assim, a

ano passado em setembro fui sorteada e estou
no aguardo para ser convocada estava
visualizando toda semana pelo site devido esse

27/11/2013

Priscila Araujo de Sá

começo de ano me mudei o dono da casa que eu
morava pediu a casa que eu havia alugado por
seis anos morava de aluguel sem conseguir uma
casa para alugar como havia sido sorteada
estava esperançosa que me chamassem agora
estou aguardando para ser chamada e minhas
esperanças estão morrendo porque depois que
suspenderam o cadastros não está mais
aparecendo os nomes e ninguém esta mais
sendo convocado???

Sra. deverá comparecer URGENTE na
COHAB/CP, com os documentos relacionados
Programa Minha
Casa Minha Vida

abaixo, para ser devidamente orientada quanto
ao seu possível atendimento: • RG (do casal) •
CPF (do casal) • Certidão de casamento (se
casado), com averbação (se separado ou
divorciado); • Certidão de nascimento (se solteiro
ou em união estável); • Certidão de óbito e
casamento (se viúvo); • Certidão de nascimento
dos dependentes habitacionais; • RG e CPF dos
dependentes habitacionais (se tiver); • Carteira
de trabalho dos dependentes habitacionais, com
ou sem registro (se tiver); • Carteira de trabalho
do casal, mesmo quando desempregados; •
Hollerith de todos que vão morar no imóvel (6
últimos); • Se aposentado, pensionista ou recebe
benefício do governo trazer extrato e número do

02/12/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois
anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
27/11/2013

Anônimo

Quem tem restrições no cpf e ganha 1 salario
minimo pode se inscrever no programa cohab ?

Outros

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

29/11/2013

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

Qual o modelo de procuracao devo levar ate a
28/11/2013

Anônimo

cohab para poder pedir a minuta da escritura do
imovel quitado e transferir para outra pessoa o

Por favor, precisamos de maiores detalhes sobre
Outros

imovel

o imóvel e o adquirente para que possamos
analisar e responder às suas dúvidas.

29/11/2013

A inscrição só pode ser feita pessoalmente,
conforme instruções abaixo. Os dois principais

28/11/2013

Rachel De Souza Bueno
Fogaça

Gostaria de saber, se tem como estar fazendo a
inscrição do "MINHA CASA MINHA VIDA" pela
internet? E se não houver como, favor informar
os horários de atendimento no locas de inscrição

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

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). Compareça na Cohab

29/11/2013

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

e as documentações necessárias. Obrigada!

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
O ultimo boleto enviado para a Sra. ref. aos

28/11/2013

NIVANILDA MARIA
CORDEIRO RODRIGUES

JA FORAN PAGAS CONTAS DO MES 10/2010
E11/2010 AINDA CHEGAA COBRANÇASO QUE
PODE SER FEITO

Outros

meses acima citados foram gerados pela
Cohab/CP em 19/11/2013, para pagamento em
02/12/2013, anterior a data do pagamento dos
mesmos,sendo que a baixa destas prestações se
deram em 20/11/2013, por um boleto enviado
anteriormente.

29/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Através de seu CPF verificamos que seu grupo
Gostaria de saber quando os apartamento do
28/11/2013

Flavia

Sirius, ja fui sorteada, peguei ja bloco, porém
ainda não me ligaram para dar noticias de
quando vamos mudar.. pelo meu cpf conseguem

Programa Minha
Casa Minha Vida

localizar? grata

familiar foi indicado e aprovado para o
Empreendimento Sirius - Condomínio A1. Deverá
aguardar a definição das datas das reuniões
preparatórias, vistoria, assinatura do contrato,
eleição de síndico, entrega da área comum e

29/11/2013

mudança. Assim que definido entraremos em
contato através de telefone.

Eu fiz uma solicitaçao sobre uma casa

28/11/2013

28/11/2013

tania isabel candido de
oliveira

Anônimo

abandonada aqui no bairro sao bento,gostaria de
saber se tem alguma resposta, no qual eu possa
dar continuidade de moradia na casa que no
momento esta abandonada e o mato esta
encobrindo... Obrigado. Tania.
Gostaria de saber se está havendo
recadastramehto das casas que ficam no jardim
samambaia

Outros

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

28/11/2013

gislaine conde de araujo

quais os documentos para cadastro....

Programa Minha
Casa Minha Vida

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.

29/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Precisa vir pessoalmente até a sede da cohab
campinas. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais
OLÁ , GOSTARIA DE SABER SE TEM COMO
29/11/2013

Anônimo

ATUALIZAR MEU CADASTRO PELA
INTERNETOU DEVO IR PESSOALMENTE A

Outros

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

29/11/2013

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos

CEDE DA COHAB ? DESDE JÁ AGRADEÇO .

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
O currículo pode ser enviado por email para
crhu@cohabcp.com.br. Também é necessário
que seja feito o cadastro no site do CIEE
(www.ciee.org.br). Outras informações
relacionadas à contratação de estagiários estão

Oi tudo bem, bom dia, gostaria de en.caminhar
29/11/2013

Anônimo

meu currículo para ANA do setor de Rh, estágio
em engenharia civil

Outros

disponíveis no site da Cohab na internet, no
endereço: www.cohabcp.com.br, através da aba
Transparência, opção Contratação de

29/11/2013

Estagiários, ou através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html.
O currículo pode ser enviado por email para
crhu@cohabcp.com.br. Também é necessário
que seja feito o cadastro no site do CIEE
(www.ciee.org.br). Outras informações
relacionadas à contratação de estagiários estão

Gostaria de falar com a ANA, setor de rh, para
29/11/2013

Anônimo

encaminhar meu currículo para oportunidade de
estágio.

Outros

disponíveis no site da Cohab na internet, no
endereço: www.cohabcp.com.br, através da aba
Transparência, opção Contratação de
Estagiários, ou através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html.

29/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom Diaaaa!!!! Gostaria de me inscrever para o
programa minha casa minha vida, quero saber

29/11/2013

alci gomes de oliveira

qual é a listagem dos documentos necessário
para cadastro, pois o link da página da Cohab
não esta disponibilizando a listagem, liguei
inúmeras vezes no telefone, mas não fui
atendida. Desde já agradeço sua atenção e fico

Programa Minha
Casa Minha Vida

aguardando retorno.

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

29/11/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 residir e trabalhar em Campinas há mais de dois

29/11/2013

Anônimo

fazer inscriçao na chab

Outros

anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

29/11/2013

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

29/11/2013

gislaine maria dos santos

me cadastrei em 2009 e gostaria de saber se ja
saiu a lista de imoveis

Outros

SERVIÇOS, ITEM 2.
O número so seu CPF não está cadastrado na
COHAB CAMPINAS.

29/11/2013

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Estou realizando o inventário do imóvel situado
na Rua Teófilo Braga, 295 - Jd. Nossa Senhora
Auxiliadora, Campinas, no qual ainda consta
hipotecada através do contrato de mutuo firmado
com GENTIL SILVEIRA MORAES. Tenho o

Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,

através de Procuração específica para esse fim.
termo de quitação antigo mas o cartório não
O interessado / representante deverá
29/11/2013 Danielle Moraes De Munno
aceita para realizar a averbação. HIPOTECA
Termo de Quitação
06/12/2013
comparecer à sede da Companhia e protocolar a
REGISTRADA SOB Nº 8392, LIVRO Nº 2F, FLS
solicitação de obtenção do Termo de Quitação,
11, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
ensejando o pagamento de taxa de protocolo de
IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
R$ 8,00. Em caso de dúvidas estaremos à
IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CAMPINAS. É
disposição através dos telefones: 19 3119-9601,
necessário que me enviem o TERMO DE
falar com Flávia. Endereço da Cohab/CP QUITAÇÃO atualizado. Obrigada.
Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

