cohab

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

MÊS: MARÇO/2014 TOTAL: 219

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

01/03/2014

Daniela Carolina Bazilio

Eu Daniela Carolina Bazilio e meu companheiro

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Robson Almeida dos Santos solicitamos

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

moradia,gostariamos de participar do sorteio

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

minha casa minha vida,pois pagamos aluguel,se

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

for possível gostaríamos de entrar nesse

06/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

programa.

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

Boa tarde, gostaria muito de saber como faço
02/03/2014

Fabiana Regina de Lara

para participar do programa minha casa minha
vida. Grata

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

06/03/2014

DATA

02/03/2014

NOME

Danilo Luiz de Oliveira

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia , estou enviando esse email é quase um

É importante esclarecer que o único Programa

apelo pra vcs, no final do ano passado foram

Habitacional em andamento no município de

entregue umas casas e ate mesmo apartamento

Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser

para a populacao do meu bairro (princesa do

um Programa do Governo Federal, a forma de

oeste) cep 13059-640- rua 14 nº128, algumas

atendimento das famílias é determinada pela

pessoas que nem precisavam ganharam moradia,

portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, que

eu moro com meus pais , sou divorciado tenho

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

um filho e preciso muito de uma casa para morar,

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

eu liguei pra vcs e meu perfil se encaixa com o

o sorteio para hierarquização do atendimento das

que vcs pedem salario ate de 1.400 reais ,, eu

famílias é uma exigência do próprio programa,

tenho condicoes de pagar mensalmente a vcs
ficaram de vir realizar meu cadastro quando
estavam retirando as casas da area de risco do

Outros

conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no

meu bairro mas ate agora nao recebi uma

município não é considerado e sim o tempo de

resposta, gostaria de uma ajuda de uma lista de

moradia, portanto, a data de cadastramento não

documento que eu tenho que levar ate vcs , para

interfere no processo de seleção. Verificamos em

que eu possa realizar meu cadastro e ate mesmo

nosso banco de dados e constatamos que o Sr.

que possa conseguir uma moradia, alguma

possui cadastro na COHAB (realizado em

pessoa que eu possa procurar que me ajude o

11/10/2006 e atualizado em 07/03/2014).

mais rapido possivel logico nao atrapalhando

Portanto, sugerimos que mantenha o cadastro

ninguem,,, desde ja agradeço a atençao de

atualizado para que possa participar de sorteios,

todos,, Danilo Luiz de Oliveira

caso novos empreendimentos sejam aprovados.

DATA
RESPOSTA

14/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está válido, pore´m se mudar
algum dado a sra. deve vir atualizar. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

queria saber se o cadrastro que fiz em 2009 é

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

ainda valido ou tenho que fazer outro .e se tiver
02/03/2014

cacilda borges

que fazer outro por favor me informe os

Outros

documentos que tenho que levar e o local onde

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

06/03/2014

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

sera feito o novo cadrastro obrigada.

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.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

Bom dia, estou enviando esse e-mail com o
03/03/2014

Raquel Aparecida Beraldo
Ferraz

habitacional e/ou a seu representante legal,

intuito de saber sobre uma casa situada no
Jardim Morro Azul em Limeira, pertencente ao
meu bisavô Moiseis Gomes de Araujo.
Atenciosamente. Raquel Ferraz

Outros

através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado. Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9590, 3119-9591, 3119-9592,
falar com Dayane, Felipe ou Wladimir. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

07/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O fato de a pessoa estar com restrições no nome
não impede de participar dos sorteios. Se a

eu gostaria de saber se agente que cadrasto na

mulher estiver com restrições no nome as

cohab para agente consegui um casa so qundo
03/03/2014

Anônimo

estiver o sorteio um exemplo se tiver com nome
sujo tenhe alguma coisa e se o marido tiver o

mesmas restrições passam para o nome do
Outros

marido. Depois de sorteado não pode ter

07/03/2014

restrições na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

name limpo agente consegue ou não eu gostari

NO BANCO DO BRASIL e nem na RECEITA

de saber se vai ter sorteio este ano

FEDERAL. Ainda não temos previsão de data
para o próximo sorteio.
Ainda não temos previsão de data para o
próximo sorteio. Se mudou algum dado pessoal, o
cadastro deve ser atualizado. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

olá boa tarde gostaria de saber que dia será o
03/03/2014

Anônimo

próximo sorteio?renovei meu cadastro ano
passado prescisarei renovar denovo.

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

07/03/2014

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

04/03/2014

Nulce Darli de Souza Reis

Solicito a aquisição de um imóvel para moradia

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

para 1 pessoa.

Casa Minha Vida

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

06/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
04/03/2014

Anônimo

olá gostaria de saber como me escrevo para o
programa de uma casa na cohab

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

06/03/2014

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.
Verificamos em nosso banco de dados que o Sr.
Paulo José de Oliveira foi hierarquizado no dia
22/09/2012 no sorteio para seleção e
Boa noite, Gostaria de saber se o interessado

hierarquização das famílias a serem atendidas no

abaixo, inscrito no cadastro da Cohab de 2009 foi

Programa Minha Casa, Minha Vida com a

contemplado com uma moradia em alguns dos

classificação 8178 - cadastro reserva. O

projetos em Campinas-SP. Paulo José de Oliveira
04/03/2014

Marciel de Lima Oliveira

CPF: 164.384.184-04 Data de Nascimento:
27/02/1957 Se possível, gostaria de ter acesso as

Programa Minha
Casa Minha Vida

atendimento das famílias contempladas no
referido sorteio foi encerrado em 2013 e como o
interessado foi sorteado no GRUPO RESERVA,

listas com os nomes dos contemplados em

não teve a sua classifcação atingida na

sorteios de cadastro feitos desde de 2009. Grato,

convocação, ou seja, não foi convocado para a

Marciel Oliveira (filho)

montagem de pasta. Portanto deverá manter seu
cadastro dempre atualizado, para que possa
participar de próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.

12/03/2014

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

04/03/2014

alexandre santos silva

Bom dia a todos, eu e minha esposa não temos

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

onde morar e moramos de favor na casa da

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

minha mãe... queria saber o que eu faço para
fazer o cadastro para quem sabe conseguir uma

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

moradia ... queria informacãoes o que fazer e

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

onde ligar grato.Alexandre

A lista de documentos está no site:

07/03/2014

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Bom dia, Devido a greve dos correios aqui na
Seu imóvel é da Cohab Bandeirantes o telefone

minha cidade, gostaria de saber se há a
05/03/2014

Duvilio Roberto de Jesus

possibilidade de me enviar por email a segunda

Outros

para contato è 19 -37317600, não é da Cohab

10/03/2014

Campinas.

via do meu boleto para pagamento? No aguardo
Obrigado Duvilio
Bom dia , eu gostaria de saber se voces tem
resposta com respeito minha solicitacao, tenho
interesse em comprar um apartamento no jardim
05/03/2014

Anônimo

Almira Mogi Guacu?....pagarei a vista. Obrigada e

A sua solicitação de número 371 já foi
Outros

aguardo se possivel urgente por seu retorno. meu

respondida em 2013. A COHAB CAMPINAS não

07/03/2014

administra imóveis em MOGI GUAÇU.

e-mail: reginac2001@live.com Numero de minha
solictitação: Ano 2014 - Número 000371
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

Gostaria de fazer alteração dos dados
05/03/2014

Diego Neves Andrade

cadastrados pois moro de favor com meu sogro e
sogra .

Outros

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.

07/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor quero saber com que posso me dirigir
na cohab...por meu marido me abnadou com
minha filha e estou morando de favor com outras
pessoas que na qual nao esta dando nada
certo...gostaria saber com que posso falar sobre
05/03/2014

joselene helena correa dos

conseguir uma casa que na qual esteja

santos

abandonada ou que o proprietario nao queira

Primeiramente voce deve comparecer a Cohab e
Outros

mais devido a localização nao ser boa ou por

realizar um cadastro. A relação de documentos
está disponível no site www.cohabcp.com.br

11/04/2014

(atendimento/informações sobre serviços).

quaquer outra motivo...por favor me ajudem a
conversar com alguem possa ajudar minha filha a
ter um lugar para morar...eu recebo pensao dela
td mes e ainda sou autonoma. obrigada josele
Boa tarde ! Minha sogra está cadastrada na
Cohab, e conforme informação recebida por ela,
ela está na terceira colocação da fila de espera
para idoso/ deficiente, para os apartamento
05/03/2014

Anônimo

Por favor nos envie os dados pessoais de sua

próximo ao Jardim San Diego em Campinas, eles

Programa Minha

sogra - CPF, nome, endereço - para podermos

pediram para ela ir consultando, minha dúvida é:

Casa Minha Vida

consultar nossa lista de contemplados e

consigo consultar para ela via internet ou apenas
presencial, para saber como anda o processo
dela? Fica difícil ela se locomover até a cohab,
porque meu sogro não anda, e ela cuida dele.

responder à sua solicitação.

07/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Recebi resposta de Luzia dos Santos a
uma solicitação enviada no dia 28-02,por mim
Valdenéia.Então a dúvida q tenho é referente ao

O seu cadastro foi sorteado em setembro de

sorteio realizado no ano passado onde meu nome

2012 no número 8.485 do cadastro reserva e não

estava entre os de cadastro reserva ao interesse

foi sorteado em setembro de 2013, que foram os

em moradia em Campinas,vi por várias vezes

dois últimos sorteios. Quem ficou no cadastro

meu nome nas listagens,mas não vejo mais nem

reserva só seria chamado para adquirir o

na listagem dos q não estão aptos ao benefício.
05/03/2014

Valdeneia Pereira de Souza

Entrei também em um cadastro de

de Jesu

empreendimento,q é em conjunto com cdhu e

apartamento caso sobrasse dos sorteados
Outros

titulares, e foram chamados os sorteados até o

07/03/2014

número 5.994. Porisso é que o seu nome não

Associação de moradores onde entrei com uma

aparece mais nas listagens. Então a sra. vai

entrada e o restante financiado.Mas após ver meu

participar do próximo sorteio o qual ainda não tem

nome no cadastro reserva decidi cancelar com a

data definida para acontecer. Quanto a devolução

Associação,porém o valor ainda não me foi

do dinheiro a sra. precisa entrar em contato com

devolvido. Penso que talvez seja por esse motivo

a empresa para quem a sra. pagou.

meu nome possa ter sido retirado,gostaria muito
de tirar essa dúvida pois agora não tenho nem um
nem o outro. Agradecida

05/03/2014

Anônimo

Gostaria de saber o endereço da unidade Vila

Programa Minha

abaetê.

Casa Minha Vida

O Empreendimento Abaeté está localizado à Rua
Jair Ferreira, 463 – San Diego (referência:

12/03/2014

próximo ao SESI Santos Dumont).
Ainda não temos data limite para o término das
inscrições. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

Boa tarde, gostaria de saber oque preciso para se
05/03/2014

Leandro Lima Luz

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

cadstrar no programa de moradia minha casa

Programa Minha

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

minha vida, e se tem data limite para o cadastro.

Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

Obrigado

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.

07/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro ainda não foi sorteado e ainda
não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Se mudou ou mudar algum dado pessoal
a sra. deve atualizar o seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Bom dia gostaria de saber se por acaso fui
05/03/2014

Kate de Moraes barros

chamada para aquisição de imóvel da cohab e
não compareci existe a possibilidade de uma

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
Outros

outra chamada agradeço

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

07/03/2014

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

05/03/2014

katia correa

Informaçoes sobre a proxima inscrição para o

Programa Minha

projeto.

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.

07/03/2014

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

05/03/2014

elaine de oliveira

ola boa noite. eu gostaria de fazer parte do

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

programa minha casa minha vida,por que preciso

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

de um apartamento para morar.eu mora com

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

minha mae e a casa é dela . tenhosofrido muito

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

por isso. que morar separado e que ter o que e

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

meu. no meu nome . obrigado por tudo.

A lista de documentos está no site:

07/03/2014

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
por favor gostaria de saber o horario de
05/03/2014

elaine de oliveira

funcionamento da cohab campinas . localizada na

A COHAB CAMPINAS funciona com horários
Outros

r faria lima ,10 atenciosamente elaine

diferenciados. Por favor, nos informe o assunto

10/03/2014

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

06/03/2014

gislene martins de brito

Gostaria de saber se tem data pra fazer o

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

cadastro para o projeto?

Casa Minha Vida

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

10/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Sr. foi considerado aprovado na análise da
Caixa Econômica Federal, para o Empreedimento
Abaeté. Dessa forma, deverá comparecer dia
18/03/2014, às 10h, no próprio Empreendimento,
eu gostaria de saber sobre o residencial abaete
06/03/2014

claudemir cicero amaro

pois ja fiz a montagem da pasta no mes de
agosto gostaria de saber sobre alguma previsao.

localizado à Rua Jair Ferreira, 463 – San Diego
Programa Minha

(referência: próximo ao SESI Santos

Casa Minha Vida

Dumont)para a visitação ao comdomínio. Na

12/03/2014

oportunidade o Sr. receberá um convite para
participar do sorteio do endereço do apartamento.
Quaisquer outros esclarecimentos, entrar em
contato através do telefone (19) 3119 9500 ou
(19)3119 9607.

Bom dia! Recebi uma proposta de compra de um
apartamento no Bassoli,a venda seria de 20 mil
reais,como entrei no sorteio do ano passado e
meu nome foi contemplado ao direito de adquirir
um imóvel da Cohab,pensei q eu poderia agilizar

Em resposta a sua solicitação temos a informar

dessa forma comprando um apartamento no
06/03/2014

Valdeneia Pereira de Souza
de Jesu

que segundo as regras do programa Minha Casa

Bassoli,pois é onde minha mãe mora e ficaria
mais fácil pra mim,por ter um filho pequeno e
minha mãe por perto.Sei q os imóveis não podem
ser vendidos ainda,mas vejo vários imóveis
sendo vendidos e até mesmo alugados.Ainda não
pude comprar pela dúvida e por não ter recebido
a devolução de uma entrada q dei a outro
empreendimento em Campinas mas gostaria de
tirar essa dúvida. Agradecida

Outros

Minha Vida, Faixa 1 os imóveis adquiridos e
financiado junto a Caixa Economica Federal,
conforme contrato assinado não poderão ser
vendido ou alugado no periodo de 10 anos.

24/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
Bom dia!!! Gostaria de saber quais sao os
06/03/2014 Luciana Magda Nascimento

documentos necessarios,para fazer as
inscricoes? E onde sao os novos imoveis?

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Programa Minha

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

Casa Minha Vida

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

10/03/2014

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Ainda não temos informação sobre o local onde
serão construídos os próximos imóveis.
Os dois principais requisitos para se inscrever no

06/03/2014

EU QUERO PARTICIPAR ENCARECIDAMETE

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, POIS

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

NÃO TENHO IMÓVEL PRÓPRIO, SOB

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

ROBERTO ALEXANDRE

QUALQUER ESPÉCIE, ESTOU

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

DA SILVA

NECESSITANDO MUITO DE UMA MORADIA,

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

POIS TENHO UMA MULHER DESEMPREGADA

10/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

COM DOIS FILHOS PARA CRIAR, E NÃO ESTÁ

A lista de documentos está no site:

SENDO FÁCIL PAGAR ALUGUEL.

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

06/03/2014

Maria Helena de Miranda

Encaminhamento de boleto por email para
pagamento tendo em vista greve dos correios.

Outros

Esse imóvel provavelmente é da Cohab
Bandeirantes o telefone é 19- 37317600.

10/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
06/03/2014

LAÍS DO CARMO DIAS

gostaria de saber como faço para fazer o

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

cadastro para participar do programa

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

10/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
O cadastro não pode ser efetuado 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
06/03/2014

JOSE CLAUDIO VELOZO
DE MORAES

MORO DE ALUGUEL QUERIA SABER COMO
FACO O CADASTRO NA COHAB OU PODE
SER ONLINE

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/03/2014

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. L
Por favor aguarde o próximo sorteio, o qual ainda

06/03/2014

Washington Roberto

solicito casa ou apartamento o que estiver a

Programa Minha

Camargo de Oliveira

disposição primeiro.

Casa Minha Vida

não tem data definida para acontecer. No
momento o programa MINHA CASA MINHA VIDA
da COHAB CAMPINAS só disponibiliza
apartamentos.

10/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
06/03/2014

Marcia Regina de Oliveira

solicito casa ou apartamento

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

07/03/2014

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 anos; 2
Boa Noite, Por gentileza gostaria de saber se
06/03/2014

Suhellen Ferreira

possui inscrição aberta se sim por favor tenho

Cavalcante

interesse em me inscrever. Gostaria de saber o

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Outros

local e data de inscrição.

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

07/03/2014

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.
A pessoa deve atualizar os dados do cadastro
sempre que mudar algum dado. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

07/03/2014

LUIS FERNANDO
SPAGNOLO

bom dia, eu e minha esposa nos cadastramos em
2009 e ainda não fomos chamados, gostaria de
saber se ha necessidade de recadstramento?

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Programa Minha

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

Casa Minha Vida

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

07/03/2014

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

07/03/2014

Daniel da Silva Seemann

Olá, me chamo daniel e tenho 19 anos. Meu

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

maior objetivo é conseguir conquistar minha casa

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

própria pra poder morar com minha esposa.
Gostaria de saber o que preciso fazer para me

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

cadastrar na coahb e conseguir realizar esse

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

desejo.

A lista de documentos está no site:

07/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
07/03/2014

Sandra Rosa Madalena de

ola gostaria de saber como que eu faço o

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Sousa

cadastro do minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

07/03/2014

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 anos; 2

Gostaria de saber como adquiro um imóvel pelo
programa, pois moro aluguel tenho 2 crianças
07/03/2014

cristiane de oliveira

pequenas e sou sozinha para cria -lós e preciso
urgentemente de um imóvel trabalho e minha
renda e de R$ 900,00

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

07/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Embora a imóvel adquirido seja da sua mãe, o
contrato foi firmado em seu nome. Ocorre que a

07/03/2014

gislene martins

Esse endereço a cima é onde moro,porem a casa

Caixa Econômica Federal consulta o CADMUT -

é da minha mãe que comprou mas o contrato da

Cadastro Nacional de Mutuário, onde consta os

cohab ficou em meu nome,eu posso estar fazer o

Outros

cadastro pra participar de sorteio e até mesmo no

mutuários que já possuem imóvel e no caso

14/04/2014

cosntará seu nome e não o de sua mãe. Para

programa minha casa minha vida? Obrigada

consultarmos o seu CADMUT, precisamos do nº
de seu CPF. Caso tenha interesse em realizar tal
consulta, favor informar o solicitado.
Vocês podem entrar no site da Cohab Campinas

07/03/2014

Anônimo

como faço para reemitir 2°via de boleto sem ter
que ir na cohab

como segue abaixo www.cohabcp.com.br >
Outros

serviços > serviços ao adquirente, é só colocar o

10/03/2014

numero do contrato e o seu CPF e seguir os
passos, gerar 2ª via de boleto.

07/03/2014

Teste de formulário OLI

Oli Internet , teste de formulário

Outros

Olá boa tarde ! devido a greve dos correios ñ
07/03/2014

marta faquineti rodrigues

recebemos o boleto do mes fevereiro vencimento
dia 10 , como pagar ? s/ mais p/ o momento ,

Teste de formulário.

07/03/2014

A Cohab Campinas, não possui imóvel em Mogi
Outros

Guaçu, Por favor entre em contato com a Cohab

10/03/2014

Bandeirantes através do telefone 19-37317600.

grata . Marta.

O cadastro só pode ser atualizado 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 anos; 2 - ter renda de
07/03/2014

Anônimo

posso atualizar meu cadastro on line?

Outros

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.

07/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber sobre vila abaete condominio
07/03/2014

Anônimo

8,quando sera a vistoria,assinatura de contrato e
escolha do sindico

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Assim que as datas forem definidas juntamente
Programa Minha

com a Caixa Econômica e Construtora, a

Casa Minha Vida

COHAB/CP entrará em contato telefônico

11/03/2014

passando as orientações pertinentes.
Verificamos em nosso banco de dados que o
cadastro em nome de ANA MARIA BURITY DA
MOTA e MAREONISIO CAETANO DA MOTA foi
realizado em 03/12/2009 e atualizado em
10/03/2014. Participou dos sorteios para seleção
e hierarquização das famílias a serem atendidas
no Programa Minha Casa, Minha Vida porém não
foi sorteado. É importante esclarecer que o único
Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha

Bom dia, somos casal idosos, doente sem

Vida. Por ser um Programa do Governo Federal,

residência, morando de favor. Inscrito desde 2009
07/03/2014

Anônimo

e nunca sequer fomos convocados para sorteio.

Programa Minha

Creio que iremos acionar o ministério público.

Casa Minha Vida

Preciso de uma solução urgente. Agradeço Ana
Maria B. da Mota, CPF: 01258723808

a forma de atendimento das famílias é
determinada pela portaria nº 610, de 26 de

13/03/2014

dezembro de 2011, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado e sim o tempo de moradia,
portanto, a data de cadastramento não interfere
no processo de seleção. Dessa forma, o

reclamante deverá manter seu Cadastro de Intere

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.
Boa noite, conforme solicitação do atendimento

07/03/2014

Anônimo

Dilma de Jesus Pereira Nunes realizou o

numero 2014 000431, o cpf da minha sogra é

Cadastro de Interesse em Moradia em

172.027.468-16 - Dilma de Jesus Pereira Nunes,

08/06/2009 e o atualizou em 26/07/2013.

ela mora na Rua Serra da Saudade no Jardim

Participou do sorteio realizado em 22/09/2012 e

São Fernando, no atendimento presencial falaram

foi sorteada com a classificação 286 - idoso -

que ela é a terceira colocada da lista de espera

reserva. Ocorre que o atendimento das famílias

de idoso/deficiente, como meu sogro não anda

sorteadas para o referido Empreendimento já foi

mais fica difícil ela sair da casa dela para estar

Outros

indo consultar na cohab. Preciso saber se há

encerrado e foram convocadas dentro do grupo

13/03/2014

de idosos - reserva as famílias com a

alguma forma fácil de estar consultando para ela

classificação até o nº 282, portanto a

o andamento do processo, e se ela tem chance

classificação da Sra. Dilma não foi atingida.

de ser chamada para os novos aptos. próximo ao

Dessa forma, deverá manter o cadastro sempre

Jd San Diego. Obrigada Vera Garcia (19) 98715-

atualizado para que possa participar de próximos

8150

sorteios, caso novos empreendimentos sejam
aprovados.
Vou solicitar ao nosso arquivo a pasta de

07/03/2014 Lajara Janaina Lopes Correa

Solicito cópia de contrato referente ao Cantinho
do Céu.

documentos relativa ao seu contrato e quando
Cópia de contrato

estiver de posse dela ligarei para a sra. vir retirar

10/03/2014

a cópia solicitada. Esse processo levará alguns
dias.
Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius

Porque o pessoal do abaeté ja ta assinando
08/03/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

contrato e nós do sirius A-1 , que fomos

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

sorteados muito antes, ainda nao assinamos

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

nada?

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto as
datas das próximas atividades.

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Gostaria de obter informações a

08/03/2014

respeito do procedimento necessário para

Estamos providenciando o desarquivamento do

obtenção da minuta de escritura para que possa

seu contrato para as devidas análises. Após a

ser feita a escritura do imóvel abaixo: Rua:Carlos

conclusão dos procedimentos operacionais -

Renato Frederico,Condomínio Aracaju - apto 42

(prazo máximo de 15 dias), entraremos em

Paulo César Quesada

bloco C - DIC I O titular do imóvel é meu pai -

Catuaba

Jorge Francisco Catuaba CPF: 069.985.858-53

Minuta de Escritura

contato com o Senhor através do telefone
informado na solicitação. Em caso de dúvidas,

RG: 3.649.681-9 Obs: Meus pais residem em

por gentileza, entrar em contato através dos

outro município e gostaria de saber se eu posso

telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 3119-

dar andamento no processo e o que seria

9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir -

necessário. Atenciosamente Paulo Catuaba 19-

Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

18/03/2014

9.9604-6659
BOA TARDE!GOSTARIA DE ESTAR TIRANDO

Conforme determinação da Diretoria desta

ALGUMAS DUVIDAS A RESPEITO DESTA

Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a

DIVIDA DE UM FUNDO DO CEF DE BRASILIA

Informação nº 12527/2011, as informações

COM A COHAB,SOU COMPRADOR DESTE

financeiras decorrentes de contratações somente

IMOVEL EM NOME E CONTRATO ACIMA JA

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

CITADO, JA FIZEMOS UM CONTRATO DE

habitacional e/ou a seu representante legal,

CESSAO E TRANSFERENCIA DO IMOVEL EM

através de Procuração específica para esse fim.

UM CARTORIO DESDA CIDADE.

Assim, por tratar-se de informação financeira,

PESQUISANDO NA INTERNET ACHEI UM SITE
08/03/2014

alan artigiani

(http://prefcampinas.jusbrasil.com.br/politica/8468786/cohabcampinas-retoma-liberacoes-de-mais-de-5-milminutas-de-escritura), ASSUNTO "LIBERADO
MAIS DE 5MIL MINUTAS ONDE FALA QUE FOI
LIBERADO MINUTAS PARA OS
PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS QUE ESTAO
NESSA SITUAÇAO ESPERANDO ESSA
QUITAÇAO DO FUNDO JUNTO A COHAB DE
CAMPINAS. ATT. ALAN ARTIGIANI

Minuta de Escritura

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através
da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9601
ou 3119-9589, falar com Flávia ou Sandra
Coelho. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

14/03/2014

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$
08/03/2014

roberto dias dos santos

quero saber infomaçao quando vai ter incriçao?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

10/03/2014

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.

Boa noite, sou responsavel pelo pagamento do
boleto de Sergio Luiz de Morais, endereço acima
citado, informo que até o presente momento n

Informamos que esta Cohab Campinas, não

recebi o boleto com vencimento para 10-03-14,
08/03/2014

maria rita do nascimento

gostaria se possivel encaminhar por e mail, para
que eu pudesse efetuar o mais rapido possivel o
pagamento e sem ônus......ou se posso
encaminhar uma ordem de pagamento com o
valor do recibo anterior.... Sem mais, agradeço e
aguardo instrução. ATT....p/ maria rita

possue imóveis em Pedreira, por favor entre em
Outros

contato com a Cohab Bandeirantes, ou CDHU. O
telefone da Cohab Bandeirantes é 19- 37317600
ou CDHU 19- 21380352, ambos em Campinas.

11/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

solicito informaçoes sobre dois loteamentos
proximo ao pq oziel gostaria de saber se posso
adquirir um lote quero saber se é seguro comprar
,o loteamento mais novo tem quatro ruas e ate ja
tem uma casa e no loteamento mais velho ha
previsao de se abrir mais ruas ,solicito essa
informaçao pois sei que estao em area verde
proximos de corrego,a expansao do loteamento
vai em direçao as nascentes do corrego taubate

A COHAB CAMPINAS não está comercializando

por isso fiquei com medo de que nao fosse
08/03/2014

Anônimo

seguro adquirir um terreno, o loteamento fica
entre o pq oziel monte cristo gleba B a rua que é

lotes no momento e o loteamento em questão
Outros

também não pertence à COHAB. Uma sugestão é

11/03/2014

procurar a Prefeitura ou a Secretaria de

utilizada pra acessar um dos loteamentos é joao

Habitação - fone 31199613.

canaes q ue liga o pq oziel a gleba B ja o outro
tem um acesso pela estrada velha de indaiatuba
depois seguir pela rua manoel m fernandes e
depois entra na primeira rua a direita proximo
empresa de concreto ambos os endereços nao
possui numeraçao ,o loteamneto nao possui
nome mas acho que pelas coordenadas é
possivel identificar 22°56'31.6"S 47°04'40.2"W e
22°56'23.9"S 47°04'27.3"W

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
09/03/2014

marlene ribeiro dos santos

moro de aluguel tenho dois filhos

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

10/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições continuam abertas. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
09/03/2014

Anônimo

Gostaria de saber se há vagas ainda pra
inscrição dos apartamentos?

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

11/03/2014

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.

09/03/2014

10/03/2014

Anônimo

suzelena

Quando será o próximo sorteio?

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

A casa dos meus pais só tem o contrato da

A sua solicitação foi respondida nesta data,

cohab,o meu pai faleceu, e fizemos o inventário,e

através da SIC nº 497 de 12/03/2014. Em caso de

precisamos fazer a escritura. Como fazemos a
escritura da casa ? quais documentos preciso

Minuta de Escritura

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 3119-

levar ? horário de atendimento, e local de

9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir -

atendimento ? obrigada suze

Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.

11/03/2014

18/03/2014

A segunda via de boleto pode ser retirada
10/03/2014

adna

Bom dia Por favor, preciso saber como posso
fazer para pegar o boleto para pagamento.

Outros

através do site da Cohab Campinas:
www.cohabcp.com.br > serviços > serviços ao

11/03/2014

adquirente e seguir os passos seguintes.
Os dois principais requisitos para se inscrever no

Gostaria de saber como eu faço para me

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

cadastrar no Cohab, para participar da minha

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

casa minha vida? Preciso ter uma renda no valor
de R$ 1.600,00, moro com uma amiga e pretendo
10/03/2014

Milleny Magalhaes Santos

futuramente, me inscrever no Minha Casa Minha
vida, pois pretendo ter um apartamento. Como
devo me inscrever? Quais são os necessários
documentos que tenho que levar ? E onde ?
Aguardo Retorno.

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

11/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia me inscrevi neste programa minha casa
minha vida ,gostaria de saber se preciso atualizar
10/03/2014

thiago lucas

o cadastro anual ou semestral.. e como esta o
andamento de meu cadastro. att thiago lucas 19

10/03/2014

Anônimo

997247493
ola ,,gostaria de saber se ha lançamentos ou
casa ainda em venda

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

A atualização de cadastro é recomendadada toda
vez que mudar algum dado. O seu cadastro está

11/03/2014

ativo porém ainda não foi sorteado.
No momento não temos nenhum projeto em
andamento.

11/03/2014

O órgão responsável pela remoção das famílias
de área de risco e consequentemente demolição
das moradias é a SEHAB - Secretaria de

Na rua caminho da divisa onde foi retirado o

Habitação. Portanto, sugiro que tal denúncia seja

pessoal, o morador da esquina do caminho da

realizada diretamente a referida Secretaria,

divisa com a rua 2 a esta refazendo a casa dele,
10/03/2014

Anônimo

para buscar os filhos que moram no jd bassoli

Programa Minha

divolta, acho isso uma falta de respeito, pois, ele

Casa Minha Vida

até hj não saiu dela, não desmacharam a casa

através do telefone (19) 3119 9633 ou no
endereço: Rua São Carlos, 677 - Parque Itália (ao

12/03/2014

lado da COHAB). Quanto aos casos de
venda/ocupação irregular dos Empreendimentos

dele e ele vai buscar os filhos dele, ele ja engueu

do Programa Minha Casa, Minha Vida, no caso

uma cerca e esta construindo novamente a casa.

em questão do Jardim Bassoli, poderão ser
denunciados através do telefone 08007216268 ou
do site: www.mcmv.caixa.gov.br

10/03/2014

Caroline

Bom Dia! Gostraia de saber se já tem alguma
posição sobre a analise da Caixa. Obrigado!

A sua documentação ainda está em análise pela
Outros

Caixa Econômica Federal. Assim que obtivermos

12/03/2014

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

10/03/2014

TAnia Cristina Pereira

Como faço para me inscrever no programa Minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

casa minha vida para conseguir imóvel?

Casa Minha Vida

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

11/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
10/03/2014

TAnia Cristina Pereira

Como faço para me increver no programa minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

casa Minha vida para conseguir um imóvel?

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

11/03/2014

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.
Entrar no site da Cohab Campinas e retirar a 2ª
10/03/2014

Anônimo

Gostaria de saber como consigo uma segunda
via do boleto? Att

Outros

via a seguir: www.cohabcp.com.br > serviços >
serviços ao adquirente e seguir os passos

11/03/2014

indicados.
Boa tarde, estou vendo este apartamento para
10/03/2014

Vera

compra e gostaria de saber sobre sua dívida para
quitação e assim que quitado posso tranferir para

Termo de Quitação

O imóvel em referência não pertence à COHAB
CAMPINAS.

11/03/2014

o meu nome? Obrigada, Vera
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

10/03/2014

regiane cristina afonso
sapata

data da proxima inscriçao para p programa,por
favor faço a inscriçao pela prefeitura da minha
ciadade quais os procedimentos?

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

11/03/2014

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.
Entrar no site da Cohab Campinas e retirar 2ª via

10/03/2014

Anônimo

Como faço para obter á segunda via de boleto
para pagamento.

Outros

a seguir: www.cohabcp.com.br > serviços >
serviços ao adquirente e seguir os proximos
passos.

11/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa noite pessoal venho por meio dessa
comunicar que estou em atrazo com a minha
prestação que venceria no dia 06/03/2014 por
motivo que o pessoal dos correios até hoje não
me entregaram o meu boleto e isso vem
ocorrendo ja faz uns 3 meses peço para que a

Estamos enviando o boleto em seu email ainda

cohab se possivel me enviar o boleto do dia
10/03/2014

silvano carlos de souza

06/03/2014 para o email
silvano_carlos@terra.com.br para que eu possa
estar regularizando essa pendencia ja fiz varios
contato com a cohab via telefone mas o telefone
chama o dia todo até cair a linha e nimguem me
atende telefone esse 01931199500 minha esposa
passa quase que o dia inteiro ligando e não tem
uma arma viva que atende esse telefone aguardo
uma resposta da cohab.

hoje, para pagamento até o dia 12/03/2014, neste
Outros

mes, sem cobrança da multa. Quando necessitar
falar na Cohab, ligue para o fone 3119.9577 ou
3119.9580.

11/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite, gostaria de uma ajuda da Cohab
Campinas. Meu pais possui um cadastro na
Cohab campinas desde o ano de 1989 e nunca
foram sorteados para aquisição de uma casa
própria pela Cohab Campinas. O Tempo passou

10/03/2014

FLAVIA SANTANA DA
SILVA

e muito, meu pai está aposentando e não tem

Em consulta realizada verificamos que realmente

uma casa. Gostaríamos de saber o que é

Sr. Milton possui um cadastro que tem como

possível fazer hoje, com que a Cohab trabalha

cônjuge Srª Odete. Ocorre que em 2007 a

além dos sorteios, algo que eles pudessem ainda

COHAB convocou para atualização dos dados

fazer para ter sua casa. A Cohab refinancia um

cadastrais e àqueles que não responderam o

imóvel que outra pessoa está vendendo ? tem

cadastro foi excluido. Apenas em abril de 2014 o

previsão de novos sorteios ? Queremos comprar
uma casa, mas nossa como é caro... Hoje vejo o

Outros

referido cadastro foi atualizado, ou seja, durante
seis anos não participou de nenhum programa

que as pessoas fizeram e transformaram as

habitacional por estar o mesmo excluido.

casas Como exemplo Dic VI são casas ótimas,

Acrescentamos ainda que no momento existe

hoje não compramos uma casa daquela por

apenas o Programa Minha Casa Minha Vida, é

menos de 200 Mil. A prestação da Caixa para

importante manter o dados atualizados para evitar

financiamento também é um pouco apertada.

sua exclusão a exemplo do ocorrido no passado.

Consulte o nosso cadastro o que poderia ser
feito, o que ainda conseguimos negociar. Conto
com a atenção de vocês. Obrigada Flávia
Santana da Silva Milton Reis da Silva/Odete
Santana da Silva CPF: 002.344.628.50

16/04/2014

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
Bom Dia! Gostaria de saber se as inscrições de
10/03/2014

Renata Cristina Barroso

interesse em moradia ainda estão abertas, caso

Silva

positivo até quando podem ser feitas?? Grata,

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Outros

Renata.

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

11/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.s
A documentação das famílias indicadas ao
Empreedimento Takanos estão em análise pela
Caixa Econômica Federal. Assim que a

tem alguma previsao para quando irá ser
11/03/2014

Anônimo

entregue os apartamentos do residencial

Outros

takanos?

COHAB/CP receber a relação dos aprovados, as
famílias serão contatadas e orientadas quanto as

13/03/2014

datas das próximas atividades. Haverá também
reuniões preparatórias onde as datas de vistoria,
mudança e outras atividades serão divulgadas.
As inscrições efetuadas na COHAB CAMPINAS
referem-se a imóveis somente para a cidade de
Campinas. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,
são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

Bom dia eu e minha mulher gostaríamos de saber
11/03/2014

lloyd wayne santos jeffrey

se já esta fazendo inscrições para casa ou
apartamento na região de campinas e quando vai

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
CADMUT

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

11/03/2014

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

ter uma previsão aguardamos a resposta

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

11/03/2014

Teste de formulário OLI

fernwfherfihcvjksbgdfvbjksdfvsdfvdf

Outros

Sem assunto.

11/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
11/03/2014

Anônimo

gostaria de sabe como faco pra mim fazer minhas

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

inscrição da minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

11/03/2014

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 apartamentos do Residencial Takanos já
foram sorteados em 23/09/2013. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

11/03/2014

Boa noite,gostaria de saber se ja foi feito cadastro

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

de inscrição e se há alguma possibilidade de eu

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

paula cristina da silva

ser sorteada no Residencial Takanos na Estrada

rodrigues

Municipal José Sedano, s/nº, no bairro dos

Outros

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

Amarais.?Ja tenho cadastro na coabh desde de

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

2001 e renovado em 2012.grata paula cristina

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

12/03/2014

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Bom dia, eu ja havia perguntado sobre meu
cadastro,tive uma boa noticia,so tive outra
12/03/2014

thiago lucas

duvida.. tenho cadastro em Minha casa minha

Programa Minha

vida...E serve para cadastro na Cohab

Casa Minha Vida

também...ou é um único cadastro ou tenho q
fazer outro cadastro.. abs thiago lucas

O cadastro é único.

12/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
12/03/2014

Larissa Cristina Claros

Gostaria de saber quais os requisitos para se
inscrever na cohab

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

12/03/2014

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.
Para efetuar o cadastro favor proceder conforme
abaixo. Os dois principais requisitos para se

Boa Tarde! Gostaria de saber sobre algumas

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

infomações começei a trabalhar esse mes e só

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

vou ter o holerite no meu pagamento como faço?
E moro em casa de aluguel tbm preciso
12/03/2014

Sayure

comprovar q moro de aluguel? Tem um amiga
minha que mora com os pais ela tbm quer se

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$
Programa Minha

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

12/03/2014

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

inscrever pois que uma casa pra ela morar

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos

sozinha, quer pagar uma coisa que seja dela,

está no site: www.cohabcp.com.br

como ela faiz? Obg!

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses
procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,

12/03/2014

suzelena rodrigues

Preciso fazer a escritura da casa de meus pais,
mas não sei como proceder, peço orientações.

Minuta de Escritura

entraremos em contato com o Senhor Carlos
Alberto, através do telefone informado na
solicitação. 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.

18/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. Se mudou algum dado pessoal e quiser
atualizar favor proceder conforma abaixo. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

BOA TARDE EU GOSTARIA DE SABER COMO
12/03/2014

VANESSA APARECIDA

ANDA O MEU CADASTRO POIS FIZ EM 2009 E

Programa Minha

TORTURELO DE OLIVEIRA NÃO TIVE NENHUMA INFORMAÇÃO SOBRE O

Casa Minha Vida

PROGRAMA

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

12/03/2014

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.
O seu cadastro está ativo e irá participar do
próximo sorteio, o qual ainda não tem previsão de
data para acontecer. Se mudou algum dado no
cadastro o sr. pode comparecer na COHAB para
atualizar. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

12/03/2014

juvenaldo sousa juiz

sobre minha iscrisao

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/03/2014

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.

GOSTARIA DE RECEBER A SEGUNDA COPIA

A solicitação de segunda via de contrato deve ser

DE CONTRATO DO IMÓVEL À RUA PADRE
12/03/2014

ANDRÉ LUIS BARBOSA

MANOEL DA NOBREGA, 160, SIQUEIRA
CAMPOS, SANTA BARBARA DÓESTE. DESDE
JÁ OBRIGADO

Cópia de contrato

feita pessoalmente na COHAB CAMPINAS pelo
próprio adquirente (de segunda a sexta-feira,
entre 8 e 16 h) e tem um custo de R$54,00.

13/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em

12/03/2014

Edivaldo de Lima

O Inventário da casa ja esta pronto preciso da

referência. Assim, após a finalização desses

minuta do imovel para registrar no cartório de

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,

imovel porque quero colocar a venda, peço por
gentileza para providenciar o quanto antes porque

Minuta de Escritura

entraremos em contato com a Senhora Iracema
Forte de Lima, através do telefone informado na

resido em outra cidade e tenho que voltar para

solicitação. Em caso de dúvidas, por gentileza,

trabalhar, Obrigado

entrar em contato através dos telefones:(19) 3119-

18/03/2014

9590, 3119-9591 ou 3119-9592, falar com
Dayane, Felipe ou Wladimir -Coordenadoria de
Liquidações e Fundos-CLFU.
A contratação de estagiários da COHAB
Campinas é feita através do CIEE – Centro de
Integração Empresa-Escola. Quando há vagas
abertas para contratação, a divulgação é feita no
site do CIEE, que encaminha os currículos dos
candidatos para análise. Deste modo, o primeiro
passo é fazer o cadastro no site do CIEE e
acompanhar a abertura das vagas. Caso queira,
ola boa tarde estou curssando o 5 semestre
13/03/2014

vanesssa ferreira ruas

serviço social na faculdade de campinas gostaria
de faser estagio urgente voçes pode mim ajudar?
att vanessa.

também é possível encaminhar o currículo por
Outros

email, porém o mesmo será avaliado apenas
quando houver a abertura de nova vaga. O
currículo poderá ser enviado para
crhu@cohabcp.com.br. As demais informações
relacionadas à contratação de estagiários estão
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_es
tagiarios.html

17/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, Minha esposa fez o cadastro na Cohab

13/03/2014

Edson da Silva Ferreira

no site da Cohab para saber o resultado do

DATA
RESPOSTA

O próximo sorteio ainda não tem data prevista. A

de Campinas. Gostaria de saber quando será o
próximo sorteio de casa/apartamento? Onde olho

RESPOSTA

lista de sorteados em setembro de 2013 está
Outros

disponível no site da COHAB, à direita e acima na

14/03/2014

página principal. O telefone da COHAB é

sorteio? Tentei ligar no telefone que tem no site e

31199500.

não fui atendido. Grato, Edson.

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
13/03/2014

Anônimo

Boa noite

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

14/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
14/03/2014

Anônimo

COMO EU FAÇO PRA VER A LISTA DOS NOME

Programa Minha

A lista dos sorteados em setembro de 2013 está

SORTIADO

Casa Minha Vida

disponível no site da cohab.

14/03/2014

Os contratos dos imóveis referentes ao Programa
Minha Casa, Minha Vida são assinados

É possível a venda de unidade financiada Cohab 14/03/2014

Anônimo

Caixa Economica Federal no programa minha
casa minha vida? Onde posso consultar as
condições para transferência/venda?

diretamente com a Caixa Econômica Federal e
Outros

não com a COHAB/CP. Porém, temos a informar
que as unidades habitacionais não podem ser
comercializadas/transferidas antes do término do
financiamento, ou seja, antes de 10 anos.

24/03/2014

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$
14/03/2014

silvia regina gomes

gostaria de me cadastrar para ter uma casa,pois

Programa Minha

moro em casa emprestada

Casa Minha Vida

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

14/03/2014

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.

Boa tarde! Enviei uma solicitação de número

14/03/2014

14/03/2014

442,que ainda não me foi respondida,sinto que

Em resposta a sua solicitação temos a informar

acabei fazendo uma denúncia a respeito,mas não

que segundo as regras do programa Minha Casa

Valdeneia Pereira de Souza

podia ficar com essa dúvida,estou tentando

de Jesu

adquirir um apartamento no Bassoli para ficar

Anônimo

Outros

próxima de minha mãe que é idosa.Estou

conforme contrato assinado não poderão ser

aguardando apenas a resposta da Cohab para

vendido ou alugado no periodo de 10 anos.

isso. Muito grata!
oi
BOA NOITE GOSTARIA DE SABER QUANDO

Outros

VAI SER O PROXIMO SORTEIO SA SEGUNDA
Anônimo

CAMPINAS POIS ME FALARAM QUE SERIA
SEIS MESES PARA ENTRAR EM CONTATO
MAS ATÉ AGORA NADA. OBRIGADA PELA
ATENÇÃO

Sem assunto.

24/03/2014

20/03/2014

Em resposta a sua solicitação temos a informar,

FASE DOS CONDOMINIO VILA ABAETE EM
14/03/2014

Minha Vida, Faixa 1 os imóveis adquiridos e
financiado junto a Caixa Economica Federal,

Outros

que o sorteio dos endereços da 2º etapa do
empreendimento Abaeté foi realizado em
22/03/2014.

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se existe alguma pendência em
relação ao imóvel que está em nome do meu pai
ou se está tudo regularizado. Meu pai faleceu há
quase 10 anos, eu sou filho dele e precisaria ter
certeza de que não ficou nada pendente, se não
existem débitos ou alguma documentação
14/03/2014

Gilmar Ferrari Casarini

irregular ou faltando. Minha mãe tem a papelada

Outros

A sua mãe já providenciou o Inventário?

24/03/2014

e como a gente não entende muito do assunto,
surgem algumas dúvidas quando lemos. Caso
tenha alguma pendência, iremos regularizar
imediatamente, mas acreditamos que tudo esteja
em ordem. Podem consultar pra nós? No
aguardo.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
14/03/2014

luiz francisco dos santos

gostaria de ter uma moradia decente para abrigar

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

meus filhos e não mais pagar aluguel.

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

17/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Eu, Paulo Pedro da silva, Ref: Contrato 1070027 ,

15/03/2014

Paulo Pedro da silva

venho através deste informar que até esta data

Pode retirar o boleto e o informe anual pelo site

não recebi o boleto de pagamento , devido a

da Cohab a seguir: www.cohabcp.com.br, já na

greve dos correios, o vencimento foi dia

pagina da Cohab > serviços > serviços ao

06/03/2014 ainda não o a paguei por este motivo,

Outros

adquirente. Colocar o numero de seu contrato

também preciso do Rendimentos para declaração

1070027, sem ponto e digito, e o seu CPF.

do imposto de renda referente a este 2014, como

Qualquer duvida estre em contato através do

faço? . Por favor espero resposta o mais breve

telefone 31199577, ou 31199580.

possível neste IMAIL:silvapedropaulo@uol.com.br

18/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Restrição no nome não impede que se efetue o
cadastro. Quando a pessoa for sorteada é que vai
ser verificada a restrição. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Quando começa o cadastro da minha casa minha
15/03/2014

PamelaGabriela Campana

vida?? E quais são os documentos necessários??

Programa Minha

Pessoas com restrição no nome consegue fazer o

Casa Minha Vida

cadastro normal???

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

17/03/2014

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.

Gostaria de receber informações a respeito de
casa própria pois o cadastro feito a muito tempo

que seu cadastro no "CIM" foi realizado em

estamos divorciados desejo saber se tenho que

agosto de 2001 e atualizado em julho de 2012.

fazer novo cadastro e como devo proceder, que
15/03/2014 Márcia Anselmo Gonçalves

De acordo com consulta realizada, verificamos

está em nome de meu ex marido e, como

documentos levar, etc. Hoje sou apenas eu e
minha filha e gostaria de me cadastrar no projeto

Programa Minha
Casa Minha Vida

De fato a senhora consta como cônjuge do Sr.
Donizete, portanto deverá nos apresentar a

16/04/2014

certidão de casamento AVERBADA, além dos

minha casa minha vida. Peço que me enviem a

ducumentos constantes do site da Cohab

forma como devo proceder neste caso. Nome do

(cohabcp.com.br)assim possibilitando um novo

ex marido é Donizete Aparecido de Oliveira-CPF:

cadastro para a senhora.

155.055.308-93. Desde já agradeço, Att;
Olá Boa Noite. Gostaria de saber se tem algum
15/03/2014

Anônimo

imóvel a venda na Vila Antonio Zanaga e Zanaga
II em Americana/SP.Fico Aguardando. Obrigado email para contato fideluca2011@hotmail.com

Bom dia Informamos que não dispomos de
Outros

nenhum imóvel reintegrado no Antonio Zanaga
neste momento.

11/04/2014

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$ 1.600,00 (hum
16/03/2014

leandro farias de oliveira

eu moro de aluguel e necessito de um casa ou

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

apartamento

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

17/03/2014

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 anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
17/03/2014

Luana Angélica da Silva

Quando será a inscrição para cohab?

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

17/03/2014

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.
A sra. pode efetuar a inscrição mesmo estando
desempregada. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha

OLA BOA TARDE! GOSTARIA MUITO DE ME

Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há

INSCREVER NO PROGRAMA DA COHAB,
PORÉM NO MOMENTO ESTOU
17/03/2014 WALDIRENE RODRIGUES DESEMPREGADA HÁ UM MÊS, GOSTARIA DE
SABER SE A RENDA A SER DECLARADA É SÓ
COM A CARTEIRA ASSINADA. AGUARDO
RESPOSTAS. OBRIGADA.

mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
Programa Minha

a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Casa Minha Vida

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

20/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
17/03/2014

Angelica Rocha

como faço inscriçao para moradia???

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

18/03/2014

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.
A sra. deve efetuar o cadastro e aguardar pelo
sorteio o qual ainda não tem data definida para
acontecer. Os dois principais requisitos para se

Gostaria de saber sobre minha casa minha vida,

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

a respeito de apartamentos, pois sou solteira e

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

tenho um filho pequeno de 2meses, moro de
17/03/2014

Tatiane Sanches Segalla

aluguel e agora tá muito apertado por causa do

Programa Minha

meu filho, gostaria de saber como faço para me

Casa Minha Vida

inscrever nesse projeto se demora muito pra sair,

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

18/03/2014

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

como funciona o financiamento. Aguardo um

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos

retorno o mais breve possível!

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Precisamos de maiores informações como

BOA TARDE COMO FAÇO PARA SOLICITAR A
17/03/2014

Anônimo

TRANSFERÊNCIA DE UMA CASA QUE ESTA
EM MEU NOME PARA O NOME DE OUTRA
PESSOA?

Outros

número do contrato, bairro, nome do adquirente.
Sem esses dados não há como responder à sua
solicitação.

18/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Sempre que houver alteração em algumn
dado do cadastro é aconselhável a sua
atualização. Os dois principais requisitos para se
inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

Boa noite! Gostaria de saber se já tem previsão
de quando será o próximo sorteio. E ainda, sobre
17/03/2014

Anônimo

atualização de cadastro; minha renda aumentou
R$ 50,00, preciso ir até a Cohab para fazer

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais
Programa Minha

de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior a R$

Casa Minha Vida

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

18/03/2014

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

atualização? Aguardo. Grata!

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.

por gentileza preciso do boleto referente a

A Cohab Campinas não possue imóveis em

fevereiro, com a greve dos correios não recebi,
18/03/2014

cristina

por favor podem me mandar por imail se possivel

Outros

vencimento para 20/03/14 obrigada Maria Cristina

Paulinia, por favor entre em contato através do
telefone 19- 3731.7600 - da Cohab Bandeirantes

19/03/2014

tambem de Campinas.

Ramelo Esposa do titular

Conforme verificamos consta em seu nome
Cadastro de Interesse em Moradia realizado em
setembro de 2009,após não houve nenhuma
atualização dos dados portanto sugerimos que o
faça. Os documentos e condições necessárias

bom dia, gostaria pq eu nunca fui chamado ....tem
18/03/2014

thiago lucas

amigos q fizeram cadastro amenos tempo q eu,e
nem carta de apresentação recebi. Tenho
duvidas eu nao preciso ir ai mesmo...

poderá ser consultado no site da COHAB
Outros

(cohabcp.com.br). Relativo ao tempo de cadastro
mencionado por VSª, informamos que não é,
dentro do Programa Minha Casa Minha Vida
critério para priorização para participar do sorteio.
Caso tenha interesse em conhecer os critérios do
programa MCMV, sugerimos consultar "google
portaria 610/2011". Colocamo-nos à disposição.

26/03/2014

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
Bom dia ainda não tenho casa própria sou pai de
18/03/2014

Jorge luiz de lima

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

2 filhas separado recentemente estou empregado

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

porem estou morando na casa dos meus pais

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

pois necessito de uma casa própria. Grato.

18/03/2014

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

18/03/2014

Anônimo

a inscriçao ainda esta aberta?

Outros

seiscentos reais). Compareça na Cohab

18/03/2014

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.
Sua classificação no sorteio realizado em
22/09/2012 foi a de nº 6530, porém convocamos

Boa tarde, Fiz o cadastro minha casa minha vida
2 anos, no ultimo sorteio fiquei na lista de
18/03/2014

Fabiana Colis

espera.....gostaria de saber se continuo na lista
ou fico para o próximo sorteio? Qual seria o
próximo? esse ano ainda? Obrigado pela atenção

as famílias com classificação até o nº 5994. Os
Programa Minha

atendimentos já foram encerrados, portanto seu

Casa Minha Vida

cadastro permanece ativo e participará de
próximos sorteios, que até o momento não possui
data para ocorrer, uma vez que depende da
aprovação de novos empreendimentos.

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A sra. participou dos sorteios de 2012 e 2013
BOA NOITE ESPERO ANCIOSA SABER SE OS

porém não foi sorteada. O seu cadastro está

SORTEIOS REALIZADOS PARTICIPEI A VAGA

válido mas se houve alguma mudança nos dados

DE PODER TER O BENEFICIO PARA MORAR

pessoais é aconselhável vir até a COHAB para

EM UMA RESIDENCIA PROPRIA, DESDE 2009

atualizar. Os dois principais requisitos para se

FIZ O CADASTRO NA COAHB E NÃO SEI SE

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

AINDA ESTÁ VALIDO POIS DOS SORTEIOS
18/03/2014 denise hyoshida bevilacqua

QUE JA TIVERÃO MEU NOME NÃO ESTAVA
NO MEIO, COM UMA VONTADE IMENSA 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$

20/03/2014

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

SAIR DO ALUGUEL E SEM CONDIÇÕES DE

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

COMPRAR UM IMOVEL PARTICULAR, ESTOU

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

PRECISANDO SABER SE PARTICIPO DOS

ou atualizar seu cadastro. A lista de documentos

SORTEIOS DO PROGRAMA, OU SE TENHO

está no site: www.cohabcp.com.br

QUE RECADASTRAR..., OBRIGADA.

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 2.
Para sabermos em qual a fase/condomínio em
que o Sr.(a) foi incluído(a) no Empreendimento

Boa noite gostaria de saber quando vai ser o
18/03/2014

Anônimo

Abaeté necessitamos de seu CPF ou nome

proximo sorteio dos apartamentos vila abaéte

Programa Minha

completo. De qualquer forma, na medida em que

segunda fase pq ninguem entra em contato e

Casa Minha Vida

as datas são agendadas, funcionários da

estou precisando muito. atenciosamente

24/03/2014

COHAB/CP contatam as famílias através de
telefone, informando o local, a data e o horário da
atividade agendada.

Bom dia. Venho por meio deste para saber se ja
temos alguma posição quanto a entrega do grupo

Em resposta a sua solicitação temos a informar

B3 junto ao sirius, a previsão de mudança era até

que os Condomínios do empreendimento Sirius

no maximo novembro de 2013, data qual não foi
concluida por conta do habits - este caso ja foi
19/03/2014

Milena Roberta

resolvido a prefeitura ja liberou a documentação?
Todos estamos muito preocupados com este
atraso ja que o processo iniciou-se em abril/2013
e no proximo mes completa 1ano e nçao
conseguimos nos mudar. Agradeço pela
compreensão da nossa preocupação.

A2, B3, A1 e B4 estamos aguardando resolução
Programa Minha

das questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim
a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto as
datas das próximas atividades.

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quanto ao seu estado civil atual, não é

19/03/2014

priscilla borges da costa

oi bom dia eu tenho um companheiro e uma filha

impedimento para fazer o Cadastro de Interesse

com ele mais nao somos casados legalmente

em Moradia - CIM. Basta acessar o site da Cohab

porq eu ja fui casada mas nao me separei ainda
legalmente como eu faço pra faser o meu

Programa Minha
Casa Minha Vida

cadastro na cohab

(cohabcp.com.br)para conhecer os documentos

16/04/2014

necessários entre outras informações de seu
interesse. Colocamo-nos a disposição, caso
necessário via tel 31199521/64/67.s
A sra. já tem inscrição na COHAB CAMPINAS

Boa tarde como faço para fazer uma nova
inscriçao para minha casa minha ja q nao fui
19/03/2014

Roberta de Andrade

sorteada para o Abaeté pelos menos nao recebi
nenhuma convocaçao da Caixa desde ja

desde 17/10/2013 e depois dessa data não houve
Programa Minha
Casa Minha Vida

agradeço.

sorteio. Não precisa efetuar nova inscrição e sim
atualizar quando mudar algum dado. Ainda não

20/03/2014

temos previsão de data para o próximo sorteio.
Qualquer informação nova será disponibilizada
em nosso site.
As inscrições estão abertas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

19/03/2014

ANDREIA

GOSTARIA DE SABER QUANDO ABRE AS
INSCRIÇÕES PARA 2014 MORADIA CAMPINAS

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

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.

19/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Fui sorteada para adiquirir um
apartamento no SIRIUS em Setembro de
2012.Participei de 4 reunioes, sendo que a ultima
foi em setembro de 2013,nesta reuniao foi dito
que a entrega do apartamento seria no mes de
Em resposta a sua solicitação temos a informar

novembro de 2013. Apos isso nao tive mais

19/03/2014

nenhuma informação, fiu ate a cohab e me

que os Condomínios do empreendimento Sirius

disseram que devo aguardar, mas tive a

A2, B3, A1 e B4 estamos aguardando resolução

VANESSA CRISTINA DOS

informação de algumas familias que foram

Programa Minha

das questões de legalização da obra, bem como

SANTOS ELOI

sorteadas na mesma data ja se mudaram.

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

Gostaria de ter uma informação mais especifica

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em

sobre o meu caso, pois na ultima solicitação tive

contato assim que tivermos definição quanto as

uma resposta generalizada dizendo que todas as

datas das próximas atividades.

familias ainda estao aguardando a entrega,mas
pelo que vejo essa informação esta incorreta.
Peço a gentileza de me darem um retorno, pois
estou ja a mais de 6 meses sem uma resposta
concreta. Att,

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde ! Fui sorteada no Programa Minha
Casa Minha Vida no ano de 2012 no mês de
Setembro, no ano passado tivemos varias
reuniões preparatorias, fui no sorteio do meu
bloco dia 20/07/2013 e a informação que foi
passada para mim e os outros futuros moradores

Em resposta a sua solicitação temos a informar

nas reuniões e no dia do sorteio do bloco é que

que os Condomínios do empreendimento Sirius

até o natal do ano passado entregaria os
apartamentos. O natal passou, o carnaval passou
19/03/2014

Anônimo

e como se diz o ano está passando e até agora
nada. Já liguei ai na Cohab, varias vezes e falei

A2, B3, A1 e B4, estamos aguardando resolução
Programa Minha

das questões de legalização da obra, bem como

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

24/03/2014

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em

com a Assistente Social resposanvel chamada

contato assim que tivermos definição quanto as

Graziela e ela nunca sabe informar nada, antes

datas das próximas atividades.

nas reuniões ela dizia que até o natal nos
mudariamos e agora ela não sabe de nada,
apesar que ela falava até o natal, mais não disse
natal de qual ano estaria liberado. Espero uma
resposta concreta, se vão liberar mesmo esse
ano ou não e previsão de data, aguardo obrigada.
Boa noite, Pagamos a última parcela de nosso
financiamento em 10/03/14. Gostaria de saber
19/03/2014

Vanilce Maria Zotti

qual o procedimento a partir de agora. O que
devemos fazer para passar a escritura, enfim

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Salto.

20/03/2014

encerrar todo o processo. Desde já agradeço,
Vanilce

19/03/2014

Claude Moreira Gomes

Boa noite, Fui contemplada com um apartamento

Em resposta a sua solicitação temos a informar

no bloco 6 do condomínio Abaete, no entanto não

que foi marcada sua Vistoria e Assinatura de

pude ir as duas últimas reuniões, com a

Contrato, para o dia 26/03/2014 às 14h30min

construtora e com a caixa, gostaria de saber se ja

onde deverá comparecer no empreendimento

foi marcado a vistoria no prédio, se há novas
reuniões agendadas e quando e se possível o

Outros

Abaeté, Rua Jair Ferreira nº 463 Jd. San Diego,
portando o RG e CPF. Qualquer dúvida entrar em

conteúdo das reuniões citadas. Agradeço a

contato com a Assistente Social responsável

colaboração Claudete Moreira Gomes

Graziela pelo telefone: 3119-9548 e 3119-9546.

24/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
19/03/2014

camila matias

nao tenho casa na cohab

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

20/03/2014

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 anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
20/03/2014

Anônimo

Como faço para me cadastrar?

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

20/03/2014

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.
gostaria da saber como faço para ver a lista de
20/03/2014

mayara

A lista dos sorteados está disponível no site da

sorteados da Cohab? pois não consegui ver se fui

Programa Minha

COHAB. A sra. ainda não foi sorteada. O último

sorteada quando ha sorteios, fiz mui cadastro no

Casa Minha Vida

sorteio foi em setembro de 2013 e ainda não

mês 02/2013

temos previsão de data para o próximo.

20/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
20/03/2014

michelle cristina da silva

gostaria de saber como posso entrar no programa

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

20/03/2014

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.
Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
Não e tendo porque demora em assinar contrato
20/03/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4, estamos aguardando resolução

com a caixa sendo que o Abaeté q foi contruido

Programa Minha

das questões de legalização da obra, bem como

bem depois do a 1 do Sirius ja tao assinando e

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

nós não.

24/03/2014

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em
contato assim que tivermos definição quanto as
datas das próximas atividades.

A pasta com a documentação referente ao
contrato 250020 chegou hoje do nosso arquivo. O

BOM DIA FIZ UMA SOLICITAÇÃO DE 2 VIA
20/03/2014

vanderlei jose barbosa

COM O FABIO E GOSTARIA DE SABER COMO
ANDA O MEU PEDIDO E QUANTO TEMPO
LEVA PARA TER ESTE 2 VIA . GRATO .

sr. deve comparecer pessoalmente na COHAB
Cópia de contrato

para solicitar a segunda via do contrato. O custo
é de R$54,00 e o prazo de entrega é de mais ou
menos dez dias. O horário de funcionamento é
das 8 às 16 h, de segunda a sexta-feira.

21/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro foi efetuado em 26/11/2013 e o
último sorteio foi em 23/09/2013. Ainda não temos
previsão de data para o próximo sorteio. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

QUERO SABER QUANDO VAI TER O SORTEIO
20/03/2014

kely da rocha

DA COHAB E A LISTA SE JA TEVE O SORTEIO

Programa Minha

COMO TENHO ACESSO, ME INSCREVI MAS

Casa Minha Vida

ATÉ AGORA NÃAO TIVE NOTICIAS

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

25/03/2014

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.
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.

Boa tarde preciso da quitação desse imóvel para

Assim, por tratar-se de informação financeira,

transferencia para outra pessoa como devo
20/03/2014

Silvia Camargo

proceder, sou filha da atual compradora. Silvia.
(19) 33672037 Silviacamargo95@hotmail.com
Obrigada pela atenção fico no aguardo

Termo de Quitação

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através
da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9601
ou 3119-9589, falar com Flávia ou Sandra
Coelho. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

26/03/2014

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
BOA TARDE! COMO FAÇO PARA ME
20/03/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

JESSICA RIBEIRO MAIA

CADASTRA PARA CONHEGUI IMOVEL E

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

DOS SANTOS

CAMPINAS QUERO MUITO MUDA PARA

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

CAMPINAS POR FAVOS ME AJUDA

21/03/2014

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

20/03/2014

camila elias soares

Quando será feito as inscrições do minhacasa

Programa Minha

minhavida 2014?

Casa Minha Vida

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

21/03/2014

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.

Boa noite! Gostaria de saber mais informações
sobre o residencial siriús condomínio B3. Até o
momento não tive nenhuma posição quanto a

20/03/2014

Anônimo

Em resposta a sua solicitação temos a informar

vistoria do apartamento e nem quando assinarei o

quanto aos Condomínios do empreendimento

contrato.Se houve alguma irregularidade com a

Sirius A2, B3, A1 e B4, que estamos aguardando

construtora certamente há um prazo para

Programa Minha

resolução das questões de legalização da obra,

regularizar e a prefeitura liberar o habite-

Casa Minha Vida

bem como encaminhamento das providências,

se,porque não é dada nenhuma posição quanto a

sendo assim a equipe do Trabalho Técnico Social

isso? Gostaria de saber se há necessidade de

entrará em contato assim que tivermos definição

registrar alguma reclamação no 156 ou na

quanto as datas das próximas atividades.

ouvidoria da prefeitura para se obter alguma
informação.

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite! Por favor não recebi a conta nº 123
20/03/2014

Maria José da Silva Aleixo

meu contrato é 1160121 estou ligando no número
que tem na conta mais não consigo. como faço

Outros

A prestação em que o Sr. se refere já foi enviada
por email nesta data 24/03/2014.

24/03/2014

para obter a minha conta que não foi entregue.
Solicito saber do contrato em questão (1280087)
no que tange à dívida de um acordo realizado
pela sra. Valeria Ap. Varani Silva em 2009. A
21/03/2014

MARIO FERNANDO

dívida foi quitada? Se não, é possível informar o

MORENO DA SILVA

valor atual da dívida (se é passível de

Outros

--

renegociação) e também saber sobre o status do
processo aberto por vocês nº 000033947.2013.8.26.0084? Obrigado. Mario
21/03/2014

Anônimo

Quando estará disponível o contrato das casas
do JD. MARISA? Se eu quiser quitar como faço?

Por favor, nos informe seus dados pessoais e
Outros

número do contrato para que possamos

21/03/2014

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

Olá boa tarde, eu queria saber como faço o
cadastro para participar do processo de
21/03/2014

Anônimo

premiação para os apartamentos da cohab.Tem
como fazer pela internet ou é preciso ir mesmo ao

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

21/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

posto de atendimento?

A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Conforme informações prestadas através de
contato telefônico em 26/03 pela funcionária Ana

21/03/2014

ROBERTA MEDEIROS

PRECISO SABER O VALOR DO SALDO
DEVEDOR DE MINHA CASA.

Outros

Cristina Silva Hambruck - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos - CLFU, estamos
aguardando o envio dos seus documentos
pessoais para que possamos atender o solicitado.

27/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A FIM DE REGULARIZAR SITUAÇÃO
REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO
ENDEREÇO CITADO, ADQUIRIDO DO TITULAR
21/03/2014

TEREZINHA MOREIRA DE

E JÁ QUITADO, SOLICITO CÓPIA DO

OLIVEIRA

CONTRATO E QUITAÇÃO, QUE PODERÃO

Somente o titular do imóvel, que no caso é o sr.
Cópia de contrato

Esrael Peixoto da Silva tem o direito de solicitar

25/03/2014

documentos relativos ao mesmo.

SER ENVIADOS VIA CORREIO ELETRÔNICO
(WFRANCICA@HOTMAIL.COM) ATT.
TEREZINHA MOREIRA DE OLIVEIRA.

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
21/03/2014

Anônimo

Quais são os documentos necessários para fazer

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

inscrição na COHAB?

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

25/03/2014

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.
Por favor, nos informe os dados do imóvel e do
21/03/2014

Anônimo

queria saber onde posso entrar para aber o
quanto falta para pagar minha casa

Cópia de contrato

titular e o número do contrato para que possamos
informá-la, pois esses dados não estão
disponíveis através da Internet.

25/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olha quero fazer reclamaçoes pois faz uns 3 anos
que me cadastrei e ate agora nao fui beneficiado
com o programa mcmv. mas quero deixar aqui
minha indiginaçao pois to precisando muito, meu

21/03/2014

Anônimo

filho nasceu e ta tendo que ficar morando com os

Relativo ao seu cadastro não pude consulta-lo

avos junto com a mae pois nao tenho onde

para saber a real situação, pois não nos informou

colocar ele. e muitas pessoas que eu sei que tem

seu cpf sequer seu nome. Verifique se é o caso

casa e carros importados ganham apartamentos

de atualiza-lo. Quanto ao tempo do cadastro,

e deixam la sem ninguem morando ou ate mesmo

Programa Minha

infelizmente o Programa Minha Casa Minha Vida

vendem. sei de pessoas que foram beneficiadas

Casa Minha Vida

em seus critérios não considera o tempo. Para

mais de 3 vezes e vendeu as 3 moradias, eu nao

melhor conhecer a proposta do Programa Minha

quero nada de graça nao pois irei pagar como

C. Minha Vida, sugiro consultar a portaria

sempre fiz com as minhas responsabilidades por

610/2011 através do google. Colocamo-nos à

favor eu preciso muito e quero pagar pra ter o

disposição para maiores esclarecimentos.

27/03/2014

meu lugar e morar com meu filho. os
apartamentos em que citei fica no jd bassoli e no
residencial sirius sempre tem um a venda ou
alugado e eu so quero ter o meu teto. me ajude
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Boa noite! Gostaria de saber qual o
21/03/2014

SERGIO BARBOZA LIMA

procedimento, prazos e requisitos necessários
para se inscrever em programa de habitação da
COHAB. Grato. Sergio

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Outros

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

24/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Neste caso é necessário atualização do cadastro
olá boa noite,gostaria de uma informção caso eu

para excluir o nome daquele que deixou o local e

seja sortiada no proximo sorteio da cohab, pois

fazer novo cadastro. Para isto deverá comprovar

quando me escrevi morava junto com meu
21/03/2014

Anônimo

namorado e hoje em dia estamos separados pois
o cadastro estar no nome dele.se caso fomos

Programa Minha
Casa Minha Vida

o novo endereço, daquele que deixou o local,
através de conta de água, energia entre outras

27/03/2014

maneiras comprobatórias. Sugiro ainda que

sorteado eu consigo pega o imovel ou tenho que

consulte o site da COHAB ( cohabcp.com.br)para

fazer uma cadastro so para mim.muito obrigada

conhecer a documentação necessária para novo
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

22/03/2014 marcio bernardo dos santos

eu quero participar do pro gama minha casa

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

minha vida como eu fasso

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

25/03/2014

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 anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
22/03/2014

Anônimo

lista de documentos

Outros

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

25/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Com relação ao fato de seu grupo familiar ter
eu claudemir cicero amaro e luzia cristina tomaz

sorteado um apartamento adaptado, temos a

amaro nos participamos do sorteio dos aptos

esclarecer que no sorteio dos endereços das

realizado dia 22/03/2014 e para nos saiu o terreo

unidades realizado em 22/03, a quantidade de

mas adaptado pois em nossa familia na ha
22/03/2014

claudemir cicero amaro

deficiente fisico gostaria de saber se vai haver

unidades adaptadas foi superior a quantidade de
Outros

pessoas cadeirantes, por isso, apartamentos

alguma modificaçao no apartamento como por

com adapatação foram sorteados entre todos os

exemplo a pia do banheiro que e fora do banheiro

participantes. Não está previsto qualquer tipo de

e tambem o vaso sanitario. condominio abaete 1

adequação conforme solicitado na mensagem

bloco 7 apartamento 4.

acima, até mesmo porque, alterações no projeto

14/04/2014

prejudicaria a garantia construtiva do imóvel.
Boa Noite! Quero tirar uma duvida. Em outubro
2013 fui convocada pela Cohab para montar
pasta e ser encaminhada para caixa econômica

A sra. foi indicada para o Empreednimento

federal, porém até o momento não tive nenhuma
22/03/2014

Kelly Cristina de Araujo
Antonio

posição quanto a moradia minha casa minha vida,
não recebi nenhuma correspondência e nem fui
contatada para alguma posição. Verificando junto

Abaeté - Programa Minha Casa, Minha Vida. Sua
Programa Minha

documentação encontra-se em análise pela Caixa

Casa Minha Vida

Econômica Federal. Assim que a COHAB receber

14/04/2014

a relação das famílias aprovadas / reprovadas,

ao site da Cohab, consta que as famílias foram

entraremos em contato.

convocadas em 26/02/2014, sendo assim, quero
saber o motivo de não ser comunicada. Desde já
agradeço e fico no aguardo. Att, Kelly Araujo.

Quero compra uma casa no minha casa minha
23/03/2014

Robson Souza Costa

vida pode ser imóvel usado posso usar meu fgts
como entrada

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os apartamentos do Programa Minha Casa
minha Vida só podem ser vendidos após o
término do financiamento, ou seja, daqui 10 anos.

11/04/2014

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$ 1.600,00 (hum
23/03/2014

arlen pereira fernandes

cadastro na cohab

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

25/03/2014

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.
As inscrições estão abertas. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Boa Tarde! Gostaria de saber se há inscrições no
momento para o Projeto minha casa mnha
23/03/2014

Edimara Ap silva

vida??? Gostaria de esta me inscrevendo paraa
esta região, pois tenho interesse. Obrigada

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
Programa Minha
Casa Minha Vida

Edimara

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

25/03/2014

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.

Comunico que estou recebendo nessa data um
Boleto Bancário do Banco Santander, Cedente:
CIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS,
Nº documento: 5170595 - Valor R$ 119,45

Esclarecimento: A cobrança feita à V.Sª trata-se

vencimento: 20/03/2014. possui na descrição

de: 3 primeiras parcelas de Aquisição e instalação

informativo ref. parcela em atraso: 09/2004.
23/03/2014

Jorge Jose Dias

SACADO: 5170595 JORGE JOSE DIAS AV

das luminárias nas vias públicas do Jd. Santo
Outros

Antonio. 12 parcelas seguintes referem-se a

PREF. FARIA LIMA, 10 13036-900 - CAMPINAS-

prestação de serviços de assessoramento no

SP Gostaria de saber ref. ao que se trata tal

processo de regularização ao assentamento

cobrança, visto que nunca recebi quaisquer aviso

habitacional (Levantamento Altimétrico - Etapa 1)

de pendência, ou cobrança anterior ref. a débitos
com a COHAB CAMPINAS. Sem mais. JORGE
JOSE DIAS

02/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB CAMPINAS só aceita inscrições para a
cidade de CAMPINAS. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Boa Tarde! Gostaria de saber se tem alguma
23/03/2014

Adriana Gaspar Silva

inscrição para imóveis populares para a cidade de
Campinas ou região? Aguardo retorno. Grata!

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
Outros

Adriana Gaspar Silva dri-gaspar@hotmail.com

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

25/03/2014

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.
Após o sorteio, a COHAB/CP convoca as famílias
sorteadas para apresentação dos documentos e
montagem de pasta. Essa pasta é encaminhada à
Caixa Econômica Federal que vai realizar uma

fui sorteada quero saber se eu ja consequi o
23/03/2014

Anônimo

análise e um dos ítens pesquisados é se a

apartamento ou é a caixa que decide pois tenho

Programa Minha

pessoa possui dívida com a Caixa Econômica,

restriçao no nome banco do brasis qual

Casa Minha Vida

Banco do Brasil ou Receita Federal, caso

providencia toma obrigado

positivo, a pessoa não poderá participar do
Programa. Sem o seu nome completo ou CPF
não foi possível verificar o andamento da análise
de sua documento junto à Caixa. Para outras
informações ligar 3119 9607.

14/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As modificações nos dados do cadastro só
podem efetuadas pessoalmente. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
24/03/2014 vera lucia Alves de carvalho

Mudança de telefone

Outros

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

25/03/2014

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.
No momento só temos o PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA para concorrer a
apartamnetos. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha

24/03/2014

douglas colombo

gostaria de me candidatar para proximas vagas

Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há

de loteamento casa cohab que esta em

mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior

andamento,em campinas.gostaria de obter

Outros

imformaçoes a respeito disso ,,de todo o

a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

25/03/2014

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

processo,,,

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

ola ,,,,informaçaoes sobre loteamento cohab que
24/03/2014

Anônimo

esta em andamento ,,quero saber o processo ,se
ha unidades

Programa Minha

A COHAB CAMPINAS não está com nenhum

Casa Minha Vida

loteamento em andamento nesta data.

26/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As inscrições estão abertas. Não existe um prazo
fixo de espera. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há

24/03/2014

ELIANE APARECIDA DE
OLIVEIRA

JÁ VOLTOU A FUNCIONAR O CADASTRO
PARA O MINHA CASA MINHA VIDA, E QUANTO
TEMPO MAIS OU MENOS É O DE ESPERA

mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
Programa Minha

a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

26/03/2014

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 anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

24/03/2014

Anônimo

Quais os documentos necessários para a
inscrição da cohab?

Outros

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

26/03/2014

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.
Em resposta a sua solicitação temos a informar
Bom dia Gostaria de saber como esta o

que os Condomínios do empreendimento Sirius

andamento das entregas dos apartamentos do
24/03/2014

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

Fabiana Corrêa da Silva

Sirius. Fui sorteada no programa, já participei das

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

Benetazzi

reuniões e sorteio do apartamento e gostaria de

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

saber se existe alguma noticia. Meu apartamento

a equipe do Trabalho Técnico Social entrará em

é A2 (Camélias). At., Fabiana Benetazzi

contato assim que tivermos definição quanto às
datas das próximas atividades.

14/04/2014

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
gostaria de saber como posso fazer para
24/03/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

edna carolina mechi de

participar desde programa da minha casa minha

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

souza silva

vida . pois sou casada tenho um filho e moro de

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

aluguel

26/03/2014

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.

BOA TARDE . CONVERSEI COM A LUZIA DE
MANHÃ E ELA FICOU DE ME PASSAR O
NUMERO DA CONTA PARA EU PODER PAGAR
24/03/2014

vanderlei jose barbosa

A SEGUNDA VIA DO CONTRATO E O VALOR
DE REMESSA PELO CORREIO MAS ATE

Cópia de contrato

O assunto acima já está resolvido. É só aguardar
a remessa via correio.

26/03/2014

AGORA NÃO TEM NADA . AGRADEÇO SE
PUDER AGILIZAR. GRATO VANDERLEI F
34576955 SBO . CONTRATO N-250020/5
Consultamos em nosso banco de dados e
verificamos que a Sra. foi aprovada na análise da
já montei a pasta, já fui aprovada pel a caixa para
24/03/2014 Priscilla de Toledo francisco

o residencial Abaeté como faço p. saber qual a
posição do meu cadastro pra chamada do sorteio

Caixa Econômica Federal para o Programa Minha
Outros

da unidade?

Casa Minha Vida. Não há uma posição de
cadastro para acompanhamento, portanto deverá

14/04/2014

aguardar a COHAB/CP entrar em contato assim
que a agenda das próximas atividades for
definida.
Em resposta a sua solicitação, temos a informar

Boa tarde! Surgiu a possibilidade de eu comprar

que todos beneficiários do empreendimento do

um apartamento no Bassoli,mas tenho a dúvida
24/03/2014

Anônimo

se a Cohab vai me tirar do imóvel mesmo eu
pagando por ele.A compra ja esta quase
certa,desejo apenas ter a certeza de que não vão
me tirar de meu imóvel depois. Obrigada

Jd. Bassoli tem conhecimento que os
Outros

apartamentos não podem ser vendidos e nem
alugados, maiores informações entrar em contato
junto a Caixa Econômica Federal através do
08007216268.

14/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

INFORMAÇÃO TEM ALGUMAS CASA

arquivos a situação em que se encontram. Os
dois principais requisitos para se inscrever no

DIC V E DIC I A MAIS DE 3 A 5 ANOS

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

GOSTARIA DE SABER SE CONSEGUINDO
TODAS AS INFORMAÇÕES DO IMÓVEL E

SOUZA

POSSÍVEL ALGUM TIPO DE FINANCIAMENTO

RESPOSTA

imóveis para que possamos pesquisar em nossos

ABANDONADAS AQUI NA REGIÃO DO DIC IV E

TIAGO OLIVEIRA DE

DATA

Precisamos dos endereços detalhados dos

BOA NOITE GOSTARIA DA SEGUINTE

25/03/2014

RESPOSTA

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Outros

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

26/03/2014

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

OU DE PAGAMENTO DOS ATRASADO E

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

ASSUMIR A CASA POIS TENHO INTERESSE

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

NESSA SITUAÇÃO OU ATE ENCONTRAR O

A lista de documentos está no site:

PROPRIETARIADO PARA NEGOCIAÇÃO DÊS

www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

DE JÁ OBRIGADO

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

Olá bom dia. Gostaria de saber como faço para
25/03/2014

Gustavo Henrique Pereira

me cadastrar no programa minha casa minha
vida, e quais o documentos que devo levar ?

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

25/03/2014

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.

Boa tarde Luzia, Eu moro em campinas porém eu
25/03/2014

Anônimo

trabalho em Paulínia. Posso mesmo assim esta
fazendo a inscrição ? obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

A pessoa pode efetuar a inscrição desde que
tenha como provar que mora há mais de 2 anos
em CAMPINAS.

26/03/2014

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$ 1.600,00 (hum

QUERO SABER COMO FAÇO PARA ME
25/03/2014

Anônimo

CADASTRAR, E COMO FUNCIONA O SORTEIO

Outros

DAS MORADIAS .

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

26/03/2014

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.
. No momento só estamos oferecendo o

Boa tarde.. Se mudar minha renda familiar,tem
25/03/2014

Valeria Nogueira Braga

algum outro tipo de cadastro habitacional que me

Outros

encaixe nesse momento?

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA que
comtempla as pessoas que recebem salário até

26/03/2014

R$ 1.600,00.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

25/03/2014

DANIELA GREGORIO
VIEIRA PINTO

GOSTARIA DE SABER COMO FUNCIONA, E SE
POSSO FAZER A INSCRIÇÃO. QUAIS SÃO OS
VALORES;

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

26/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
25/03/2014

Anônimo

boa noite

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

26/03/2014

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.
venho por meio desta solicitar uma auditoria nos
novos condomínios sorteados Pirelli 2013 e já
moradores dos mesmos que se diziam sem teto e
até então, estão vendendo e informando que a
casa ou apartamento será feito um contrato de
gaveta valores como 30.000 e até 50.000 e que
será feito a transferência após 4 anos. Quero

Em resposta a sua solicitação, temos a informar

dizer que a anos estou inscrita no programa pago
aluguel e tenho condições de pagar a parcela no
25/03/2014

Anônimo

mesmo valor que pago aluguel, mas ir até a
Cohab e me pedirem 40.000 por uma casa ou
apartamento de alguem que está vendendo não é
justo é falta de respeito pois tenho os mesmos
direitos que estes que se dizem coitadinhos e
desabrigados e nao tem onde morar e depois
com sorriso no rosto vendem para os otários
como nos que sonhamos em ter a nossa casa
mas não é assim que quero conquistar a minha e
sim honestamente.

que as denuncia de vendas, alugueis irregulares
Programa Minha

dos imóveis do Programa Minha Casa Minha

Casa Minha Vida

Vida, deverão ser realizadas através do
08007216268, já que os contratos foram
assinados junto a Caixa Econômica Federal.

14/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

conclusão dos procedimentos operacionais -

consta que o imóvel abaixo ainda esta em meu
Adolfo Jose Martins

imóvel situado a Rua Jose Caivani, 860 DIC III

RESPOSTA

seu contrato para as devidas análises. Após a

para solicitar um financiamento de imóvel porem

25/03/2014

DATA

Estamos providenciando o desarquivamento do

Estive hoje na CAIXA ECONOMICA FEDERAL

nome. A CEF solicitou o numero da matricula do

RESPOSTA

(prazo máximo de 15 dias), entraremos em
Outros

contato com o Senhor através do telefone

27/03/2014

informado na solicitação. Em caso de dúvidas,

Campinas SP CEP 13054-240 para dar

por gentileza, entrar em contato através do

continuidade no processo. Aguardo sua instrução

telefone:(19) 3119-9601, falar com Flávia -

Obrigado Adolfo J. Martins

Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Olá bom dia , gostaria de saber quais os
26/03/2014

Anônimo

requisitos para inscrição na cohab e como faço
para me inscrever

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

26/03/2014

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, Eu moro em campinas há 21 anos
26/03/2014

Gustavo Henrique Pereira

porém eu trabalho em Paulínia. Posso mesmo
assim estra fazendo a inscrição ? obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

O sr. pode efetuar a inscrição desde que tenha
como provar que mora em Campinas há mais de

26/03/2014

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

26/03/2014

Anônimo

queria saber como faço para me inscrever no

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

26/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

No momento só é possível concorrer a
apartamentos. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida, são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há

gostaria de saber como fazer para fezer a
26/03/2014

ELISANGELA APARECIDA
DAMIAO

inscriçao de minha casa .minha vida e se tem
possibilidade de ser residencia e nao
apartamento e quais documentos necessarios

mais de dois anos; 2 - ter renda de até ou inferior
Programa Minha

a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Casa Minha Vida

Compareça na Cohab Campinas, de segunda a

26/03/2014

sexta-feira, entre 8:00 e 15:00 horas para fazer

para inscriçao

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

QUANDO QUE VAI SAIR AS PESSOAS QUE
26/03/2014

Anônimo

FORAM APROVADOS PRO
EMPREENDIMENTO TAKANOS.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Takanos que já montaram pasta, devem aguardar
a conclusão da análise realizada pela Caixa

14/04/2014

Econômica Federal. Até o moemnto a COHAB/CP
não recebeu a relação das famílias aprovadas.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum

boa tarde, gostaria de saber como faço inscrição
26/03/2014

angélica

para as casas da cohab, e também sobre o

Outros

programa minha casa minha vida

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

26/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Nome restrito não é empecilho para efetuar a

26/03/2014

Anônimo

Olá, boa tarde! Gostaria de saber se há algum
problema para quem tem o nome restrito.

inscrição, porém quando for sorteado não é
Outros

aceitavel ter restrições na CAIXA ECONÕMICA
FEDERAL, no BANCO DO BRASIL e nem na
RECEITA FEDERAL.

26/03/2014

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$ 1.600,00 (hum
26/03/2014

RODRIGO DE CASTRO DE GOSTARIA DE SABER COMO ME INSCREVER
ABREU

NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DA COHAB.

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

27/03/2014

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 anos; 2

tenho dois filhos moro de aluguel gostaria de
26/03/2014

jamile aparecida teixeira da
silva

saber se já estão abertas as inscrições para
minha casa minha vida onde devo ir e que
documentos levar quais são os requisitos desde

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

27/03/2014

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.

já agradeço jamile

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

Bom dia gostaria de saber o valor para quitação
27/03/2014

GELSON FRANCISCO DA

do meu contrato o valor e como faz para

COSTA

proceder. Saliento ainda que antes de qualquer
coisa eu quero saber o valor para quitação

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de ASSIS.

27/03/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola bom dia! venho por meio desta solicitar se
possivel a 2 via do meu.contrato de quitaçao, do

27/03/2014

ariçate pereira da silva

MINHA CASA MINHA VIDA trata-se de projeto

imovel que estar em meu nome;e saber se

social para beneficiar famílias de baixa renda e

mesmo com este imovel em meu nome, eu posso

que ainda não possuem imóvel próprio, portanto

estar realizando a inscriçao da minha casa minha

Termo de Quitação

não é permitida a inscrição para pessoas que já

vida? quanto o termo de quitaçao se possivel

possuem imóvel. Quanto ao Termo de Quitação,

mande por email, micael_ts@yahoo.com.br. certa

vou pesquisar em nossos arquivos e comunicarei

de sua aquiecencia aguardo o vosso contato. att:

via fone assim que tiver um posicionamento.

27/03/2014

ariçate pereira da silva.
Primeiramente para adquirir um imóvel

27/03/2014

Valeria Nogueira Braga

Boa tarde! tenho alguma chance de adquirir um

reintegrado (caso haja) é necessário se inscrever

imovel,a partir do momento em que a pessoa é

no Cadastro de Interessados em Moradia.

contemplada e por algum motivo não consegue

Outros

(atendimento / informações sobre serviços) a

antigos?

documentação necessária para realização do

trabalhando com o PROGRAMA MINHA CASA

para casas da cohab sem ser a minha casa
Anônimo

minha qual o caminho a seguir para verificar dias

Outros

de sorteios e listagem enfim tudo que seja

Anônimo

Gostaria de saber do processo do contrato n:
700400. Obrigado

Olá bom dia gostaria de saber si foi
27/03/2014

maria francisca da silva

aprovada,pela caixa econimica,para o residencial
abaete.

MINHA VIDA que contempla pessoas com renda
abaixo de R$1.600,00. Maiores detalhes e

27/03/2014

informações por favor acesse o site da COHAB -

relacionado.

27/03/2014

11/04/2014

mesmo.
No momento a COHAB CAMPINAS só está

gostaria de saber sobre a listagem de candidatos
27/03/2014

Verifique no site www.cohabcp.com.br

pagar? Mesmo em conjuntos habitacionais mais

www.cohabcp.com.br.
Só é permitido por lei fornecer informações para o
Minuta de Escritura

próprio adquirente ou seu representante legal, e a

01/04/2014

mensagem está anônima.
Verificamos em nosso banco de dados que a
Programa Minha

documentação da Sra. ainda encontra-se em

Casa Minha Vida

análise pela CAixa Econômica Federal. Dessa
forma, deverá aguardar contato da COHAB/CP.

14/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Gostaria de saber como faço para ter

Pois o mesmo se encontra em nome dos meus

Cópia de contrato

pais.. Francisca Barbosa da Costa Nunes e Jose

28/03/2014

Carolina

próximo sorteio da cohab.

a Associação, portanto não dispomos da 2ª via do
referido contrato. Sugerimos que procurem a

14/04/2014

Associação do Bairro na pessoa da Srª Eva (cel.

Wilson Nunes. Aguardo retorno. Att, Liliane
Barbosa Nunes
Bom dia. Gostaria de saber quando vai ser o

RESPOSTA

Aparecida a Cohab é prestadora de serviço para

Nossa Senhora Aparecida, antiga rua 16 nº 161. Liliane Barbosa Nunes

DATA

Especificamente no N.R. Nossa Senhora

copia do contrato do imóvel que possuo no Bairro
28/03/2014

RESPOSTA

993879616)para maiores informações.
Outros

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.
Sua classificação foi de 6686. As chamadas

02/04/2014

encerram-se no 5994, completando os cadastros
OLa sou Abner de MIchelli MArtins e gostaria de
28/03/2014

Anônimo

saber sobre minha inscriçao pois nao veju mais
na lista de reserva

Programa Minha
Casa Minha Vida

reservas disponíveis. Seu cadastro continuará em
nosso banco de dados para os próximos sorteios.
Qualquer alteração que houver, por favor,
comparecer à COHAB com todos os documentos,
para atualização.

03/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Segue orientação, que também encontra-se no
site de COHAB Campinas REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Bom Dia !! eu gostaria de saber como posso fazer
28/03/2014 Brenda Elisa Pinhelli Gomes para me escrever na cohab.. e o que preciso para Minuta de Escritura
poder me ecrever?

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

03/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar

28/03/2014

Anônimo

por favor eu gostaria de saber informaçoes sobre

que os Condomínios do empreendimento Sirius

o condominio do Sirios. Por ultimos apartamentos

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

estao demorando tanto para serem entregues.
Pessoas do Abaete, que foram chamados depois

Outros

questões de legalização da obra, bem como
encaminhamento das providências, sendo assim

ja assinaram contratos e vao se mudar. Tem algo

a equipe do Trabalho Técnico Social da Cohab

errado..

entrará em contato assim que tivermos definição

14/04/2014

quanto às datas das próximas atividades.
Ainda não temos previsão para o próximo sorteio.
Sobre atualização, segue abaixo as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

boa,noi gostaria saber o que preciso para
28/03/2014

luciana de souza

atualizar o meu cadastro,e gostaria de saber se

Programa Minha

voces tem alguma data prevista para proximos

Casa Minha Vida

sorteios obriga luciana

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

03/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOM,TENHO UMA DÚVIDA CASO EU SEJA

luciana de souza

DATA
RESPOSTA

Para o Programa Minha Casa, Minha Vida a

SOERTEADA NO PROGRAMA MINHA CASA
28/03/2014

RESPOSTA

MINHA VIDA PARA OS APARTAMENTOS EU

Programa Minha

TER O NOME SUJO VAI ME INPEDIR DE

Casa Minha Vida

CONSEGUIR FAZER O CONTRATO.TENHO O

pessoa interessada não pode ter nome
negativado com a Caixa Econômia Federal,

14/04/2014

Banco do Brasil ou Receita Federal. Nos demais
órgão as restrições não são impeditivas.

NOME SUJO NO BANCO ITAU ATT... LUCIANA

O Cadastro de Interesse em Moradia - CIM, está
boa Noite... Gostaria de saber se esta tendo no
momento inscrição para casa propria em

documentos necessários entres outras

campinas ou se tem previsao e como devo

informações de seu interesse, deve acessar o site

proceder... Pago aluguel no Resid São bento.. e
28/03/2014

Anônimo

em plena execução. Para conhecer os

nao estou aguentando mais... Alguns moradores
do Jardim Bassoli estao locando seus imoveis ou

Programa Minha
Casa Minha Vida

da Cohab (cohabcp.com.br.). Relativo ao
Empreendimento Bassoli, é da competência da
CEF providências sobre as vendas, que poderá

vendendo a baixo preco e nao acho isto

ser tratado via tel.08007216268. Caso tenha

correto...Já que pago 650,00 de aluguel.... André

alguma dúvida, colocamo-nos a disposição para

19-992553032 ou 12-981555149

maiores esclarecimentos. Contatos
tel.31199521/64/69.

16/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola.boa noite, gostaria de fazer uma denuncia,
pois eu conheço uma mulher que ela pegou o
apartamento do recidencial cosmos, bloco 5
apartamento nao tenho certeza mais se eu nao
me engano é o 33, com tanta gente precisando e
aguardando para pegar o apartamento, pessoas
que realmente tem necessidadee precisao igual
ao meu filho que tem 2 filhas pequenas e mora
em barraco de madeira,ela veio oferecer pro meu

29/03/2014

Anônimo

filho alugar, ate algumas semanas, ela ia no

Em resposta a sua solicitação, temos a informar

apartamento so paga pegar as contas e ela

que as denuncia de vendas e alugueis irregulares

continua morando na sua antiga casa no jd.
itatiaia, no mesmo bairro que eu, o nome dela é

Outros

dos imóveis do Programa Minha Casa Minha
Vida, deverão ser realizadas através do

maria cicera da silva e agora porinquanto ela nao

08007216268, já que os contratos foram

consegue alugar o apartamento colocou o filho

assinados junto a Caixa Econômica Federal.

14/04/2014

dela para morar sozinho la, e ela mesmo me
confirmo que mentiu na inscriçao ela mora com
um rapaz que eles sao amigados que se chama
oziel, ela nao precisa do apartamento. e tem e
quem realmente esta com necessidade nao tem,
espero que voces façam algo, pois tem muita
gente precisando enquantos outras estao
alugando. o filho dela que esta tomando conta se

chama carlos vidal e ele tambem nao precisa desse apartamento, pois ele tem uma casa pra morar. espero que eu veja reto
Prezados bom solicito a copia do contrato da
cohab pois havia sido informada no ano passado
30/03/2014

Rosemeire Cristina de
Oliveira Carmo

Solicitarei sua pasta ao Arquivo Geral

que quitaria minha casa em março de 2014, e
agora fui informada que só será em dezembro de
2015. Gostaria de tirar minhas dúvidas.Contrato:
4011860409.Desde já agradeço, se possivel me
enviem por email.

Cópia de contrato

(aproximadamente 5 dias úteis, a partir de hoje).
Assim que chegar, entrarei em contato.

03/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Gostaria de saber se a inscrição de
30/03/2014

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para a inscrição é preciso comparecer

ALINE CRISTIANE

moradia é feita pessoalmente ou se há algum link

Programa Minha

pessoalmente. A sequência para encontrar a lista

DOMINGUES

no site? Pois não encontrei o mesmo para poder

Casa Minha Vida

no site é: www.cohabcp.com.br > Atendimento >

me cadastrar.. Desde já agradeço..

03/04/2014

Informações sobre serviços > Item 1.2
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$ 1.600,00 (hum

30/03/2014

Anônimo

cadrastamento

Programa Minha

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab

Casa Minha Vida

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

02/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos inscrevendo os interessados. Segue
orientação, que também encontra-se no site de
COHAB Campinas REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do

30/03/2014

ERICA DAMARIS SILVA
ROCHA

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER SE POSSO

Programa Minha Casa Minha Vida, os

FAZER A INSCRIÇÃO DA COHAB ? OU SEJA

interessados deverão cumprir os critérios próprios

SE ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES DA

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

COHAB ? COMO FUNCIONA NA QUESTÃO DA
RENDA ? QUAL É O TETO DE RENDA QUE

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

PODE FAZER INSCRIÇÃO ? POIS SOU

endereço, telefone, número de dependentes e

ENFERMEIRA E GOSTARIA DE FAZER A

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

INSCRIÇÃO. AGUARDO RETORNO ATT ERICA

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

DAMARIS SILVA ROCHA .

formas: TRABALHO - comprovação através da

03/04/2014

carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca
Sim.Informamos que, especificamente para o
30/03/2014

Anônimo

tenho nome sujo posso fazer a inscrição?

Outros

Programa Minha Casa Minha Vida não há
impedimento o nome com restrição.

14/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sobre o Programa Minha Casa Minha Vida é
preciso inscrever-se e uma vez inscrito participará
dos sorteios. Abaixo segue orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
30/03/2014

Anônimo

ola, gostaria de saber como funciona esse projeto

Programa Minha
Casa Minha Vida

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

03/04/2014

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca
OLA GOSTARIA DE SABER QUANDO VAI TER

31/03/2014

CLAUDINEIA SILVA DE
SOUZA

O SORTEIO DA CASA, SE EU FUI SORTEADA

Para participar dos sorteio vc tem que fazer do

OU NÃO. GOSTARIA DE SABER SE TEM

cadastro de inscritos na Cohab. Não temos

COMO PASSAR AS CASAS QUE AS PESSOAS

Outros

previsão de data de sorteio. Os imóveis do

NÃO PAGAM POR ALGUM MOTIVO PARA UMA

Programa Minha Casa Minha Vida não podem ser

OUTRA PESSOA QUE ESTA ESPERANDO A

transferidos.

TANTO TEMPO PELA UMA CASA.

11/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Restrição cadastral não é impedimento para
Pessoal, bom dia ! Gostária de saber, como faço
31/03/2014

ISRAEL DE ARAUJO
VIEIRA

para me inscrever na cohab para mim adquirir um
imovel, e quais documentos que preciso ? No ato
da inscrição tem problema de haver restrição no

realizar o Cadastro de Interesse em Moradia Programa Minha
Casa Minha Vida

nome ? Desde já agradeço Israel A Vieira

CIM. No que refere-se a documentação entre
outras informações, sugiro consultar o site da

14/04/2014

Cohab (www.cohabcp.com.br.). Colocamo-nos à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos
necessários.
Como autônoma traga a Carteira de Trabalho,
além de todos os documentos relacionados.
Abaixo segue instruções: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

BOM DIA, EU TRABALHO COMO AUTONOMO,
31/03/2014

Daniela Martoni Thomaz

SOU MANICURE ENTAO NAO TENHO

Programa Minha

REGISTRO EM CARTEIRA, O QUE DEVO

Casa Minha Vida

LEVAR?

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

03/04/2014

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A relação das famílias sorteadas encontra-se no
31/03/2014

Anônimo

como faço pra ver a lista dos sorteados de 2012

Programa Minha

site da COHAB/CP, www.cohabcp.com.br na

Casa Minha Vida

opção Programa Minha Casa Minha Vida,

14/04/2014

localizada na parte inferior da página.
Em resposta a sua solicitação temos a informar
faz um mes que assinei contrato e ja paguei a
31/03/2014

Anônimo

primeira parcela do apto e não mudei ainda sou
do abaéte condominio 9 gostaria de uma resposta

Programa Minha
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que a próxima etapa será a eleição do sindico,
assim que estiver liberado para essa ação

14/04/2014

entraremos em contado para comunicar a data,
local e horário.

Eu gostaria de saber quando será a reunião para

Em resposta a sua solicitação temos a informar

eleger o sindico do residencial
31/03/2014

Rafael Rodrigues de Oliveira

Abaeté,condomínio 9.Já assinamos o contrato

Programa Minha

Pinto

com a caixa e achamos que seria logo a mudança

Casa Minha Vida

mas até o momento nada.Gostaria de saber o
motivo da demora.

que não temos a data para a eleição dos
síndicos, assim que estiver liberado para essa
ação entraremos em contado para comunicar a
data, local e horário.

14/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

31/03/2014

Lidiane Moura Guarnieri

Bom dia! Moro com minha filha de 3 anos

endereço, telefone, número de dependentes e

pagando aluguel e ganho R$1078,00 por mês

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

gostaria de saber como faço para fazer inscrição
no programa de habitação e quais são os
requisitos.

Programa Minha
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de no mínimo dois anos pode se dar de duas

03/04/2014

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); • Carteira de Trabalho atualizada (d

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$ 1.600,00 (hum

gostaria de saber sobre a inscrissao, como faço
31/03/2014

Angelica

para deixar meu nome,e se precisa de alguma

Outros

documentação

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e

02/04/2014

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.
Para impressão de boletos acesse:
www..cohabcp.com.br opções: SERVIÇOS
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE NÚMERO DO

31/03/2014

Anônimo

quero saber se a 2 via de boletos pode ser
adquirida sem ser pessoalmente ai na cohab

CONTRATO E CPF do adquirente; CONFIRME
Outros

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.

03/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o cadastro, compareça pessoalmente à
Cohab Campinas. Abaixo segue as orientações e
o endereço: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
GOSTARIA DE SABER ONDE FAO O
31/03/2014

eduardo de lima

CADASTRO NA COHAB PARA ADQUIRIR UMA

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Outros

HABITAÇÃO

necessária quando há alteração de endereço,

03/04/2014

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca
31/03/2014

Danielli

Gostaria de saber se haverá sorteios ainda esse

Programa Minha

ano?

Casa Minha Vida

Não há previsão para o próximo sorteio.

03/04/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para cadastro de
interesse em moradia. REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Ola boa tarde, gostaria de saber se abril

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

inscrições para a cohab campinas. Pois tenho
31/03/2014

Letícia Nathani caldas da

interesse em fazer inscrição ... Estou grávida de

Programa Minha

Silva

33 semanas e logo mais vou me casar ... Preciso

Casa Minha Vida

da lista da data de inscrição e oque levar (: 019
8947-6666 (celular) Desde já grata

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

03/04/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses
31/03/2014

Rosangela M R de Souza

Como faço para adquirir a escritura da casa, meu
pai quer regularizar e pegar a escritura definitiva.

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
Outros

entraremos em contato com o Senhor através do

02/04/2014

telefone informado na solicitação. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.,
Seu cadastro foi atualizado em 05/02/2014. Caso

gostaria de saber se meu cadastro na cohab de
31/03/2014

carlos miranda da silva

campinas esta em dia . ou preciso renovar e se

Outros

vai ter sorteio esse ano. obrigado

haja, mudança de endereço, telefone, número de
dependentes e renda, por favor, compareça

03/04/2014

novamente para atualização.
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses

por favor preciso saber se preciso ir até campinas
31/03/2014

Jose Furlan

para pegar a minuta, ou vcs me enviam pelo
correio. espero resposta obrigada!

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
Minuta de Escritura

entraremos em contato com o Senhor através do
telefone informado na solicitação. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

02/04/2014

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$ 1.600,00 (hum
31/03/2014

Anônimo

que documentos e necessários pra inscrição na
cohab

Outros

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

01/04/2014

