cohab

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

MÊS: MAIO/2014 TOTAL: 204

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para cadastro:
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 tarde, Gostaria de se saber como faço para
01/05/2014

ewerton eduardo pereira da
silva

Atualização É necessária quando há alteração de

me inscrever, o que preciso ter, quais as
condições para adquirir um imóvel. Fico no

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

aguardo de um retorno. Atc. Ewerton Eduardo P

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

Silva

formas: TRABALHO - comprovação através da

05/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação temos a informar
que os Condomínios do empreendimento Sirius
Gostaria de saber a quanto anda os esforços
01/05/2014

Anônimo

A2, B3, A1 e B4 estão aguardando resolução das

para regularização da obra dos condominios A-1

Programa Minha

questões de legalização da obra, bem como

e B-4,pois ja faz muito tempo que espero e temo

Casa Minha Vida

encaminhamento das providências, sendo assim

por invasóes no local.

06/05/2014

a equipe do Trabalho Técnico Social da COHAB
entrará em contato assim que tivermos definição
quanto às datas das próximas atividades.
Você pode retirar segunda via de boleto no dia

02/05/2014

Anônimo

Bom dia. Estou com um boleto para pagar do dia

que ira efetuar o pagamento através do site da

30/04. Seria possível a geração de outro boleto

Cohab - www.cohabcp.com.br > serviços >

para pagamento no dia de hoje via site? ou devo

serviços ao adquirente, colocar somente o

ir pegar outro pessoalmente?

numero do contrato sem digito e ponto e o CPF
do titular.

05/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB/CP realiza o cadastro de interesse em
moradia diariamente, ou seja, de segunda a sextafeira, das 8h às 15h. Atualmente não temos
previsão de próximos sorteios para seleção e
hierarquização das famílias a serem atendidas no
Programa Minha Casa, Minha Vida, porém é
importante realizar o cadastro. Cabe esclarecer
que o referido Programa Habitacional é o único
em andamento no município de Campinas. Por
ser um Programa do Governo Federal, a forma de

Bom dia! Gostaria de obter informações a

atendimento das famílias é determinada pela

respeito de datas para incrição para as próximas
02/05/2014

Anônimo

unidades habitacionais na cidade de campinas.
Eu tenho deficiência física e gostaria de saber
sobre as cotas. Obrigada!

Outros

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

20/05/2014

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. Quanto ao
caso de famílias que possuem portadores de
necessidades especiais, são reservados 3% do
total das unidades, porém a família deve ser
sorteada no grupo de deficientes. O detalhamento
da cota para deficientes também consta na
referida portaria. Segue a relação dos
documentos necessários: Pré-requisitos:

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Temos a informar que o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
02/05/2014

paulo cesar da costa

presados estou desesperado não consigo mais

Programa Minha

pagar o aluguel tenho treis filhos me ajudem

Casa Minha Vida

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. Dessa
forma, deverá manter seu Cadastro de Interesse
em Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa.

06/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O Cadastro de Interesse em Moradia deve ser
realizado na COHAB/CO (avenida Prefeito Faria
Lima, 10 - Parque Itália), das 8h às 15h.Segue a
relação dos documentos necessários: Prérequisitos:

Comprovar pelo menos 2 anos de

moradia ou trabalho em Campinas, que poderá
ser através de: declaração escolar, declaração do
posto de saúde ou carteira profissional com
registro em Campinas de no mínimo 2 anos;
Documentos necessários (originais):

03/05/2014

KATIA DE OLIVEIRA
GOMES

casal);

gostaria de saber como me cadastrar para a
cohab. precso saber se tem fila de espera de

Outros

algum lugar que a gente consiga comprar...

RG (do casal);

CPF (do

RG ou cert. nasc. dos

dependentes habitacionais (aqueles que moram
no imóvel);

Comprovante de endereço

16/05/2014

atualizado - com CEP (luz ou telefone, etc.);
Carteira de Trabalho atualizada (do casal);
Comprovante de renda formal: três últimos
holerites;

Certidão de nascimento (se solteiro);

Certidão de casamento (se casado);
Certidão de óbito (se viúvo);

Certidão de

casamento com averbação da separação judicial
ou divórcio (se separado ou divorciado); É
importante esclarecer que o único Programa
Habitacional em andamento no município de

Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser um
04/05/2014

Anônimo

Y

Programa Minha

Protocolo nº 819/2014 - Solicitação não

Casa Minha Vida

compreendida

05/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. 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,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
04/05/2014

FIAMA DE SOUZA

QUANDO QIUE ESTÃO DISPONIVEL AS

Programa Minha

INSCRIÇÃES PARA MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

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

05/05/2014

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

Infelizmente seu cadastro não foi sorteado. Caso
seu cadastro necessite de atualização,
compareça a Cohab com os documentos. Abaixo
segue orientação: 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
04/05/2014

Erineia Brito Pereira

Eu gostaria de saber se eu fui sorteado para

Programa Minha

ganha a casa

Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

05/05/2014

Atualização É necessária quando há alteração de
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. Documento
OI bom dia eu gostaria de saber se eu vou
receber carta para fazer a visita do apartamento e
05/05/2014

Anônimo

quando vai ser pois o meu nome esta no
condominio 12 do abaete eu estou ansiosa como
obter mais noticias obrigada.

As datas das próximas atividades ainda não
Outros

foram agendadas. Deverá aguardar que a
COHAB/CP entrará em contato.

06/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Fui moradora da rua Caminho da Divisa no
Nucleo Residencial Palmares no Campos

Bom dia. Sugiro que direcione a presente

Eliseos....moro no Jd Basoli agora, porém varios

ouvidoria para a Secretaria de Habitação, tendo

vizinhos não foram retirados da mesma area onde

em vista que o referido órgão é o responsável

morava, em uma visita a parentes no bairro final

pelas áreas de risco e de regularização no

de semana pude ver que tem varios terrenos que

município de Campinas. A COHAB/CP, nesse

foram desoculpados com demarcações e todos
05/05/2014

Anônimo

os antigos morados estao marcando espaços,
pois os que ficaram falaram que a COHAB

caso, apenas encaminhou a documentação das
Outros

famílias para serem incluídas no Programa Minha

06/05/2014

Casa, Minha Vida, porém a indicação das famílias

informou que eles não vao sair de la que vao

foi realizada pela SEHAB - Secretaria de

regularizar a casa deles... acho uma injustiça

Habitação. Seguem os dados da referida

meia duzia bater o pé e ficar morando la e eu ter

secretaria para obter as informações necessárias:

que perder minha casa que tinha sido reformada

- Rua São Carlos, 677 - Parque Itália - ao lado da

e tava otima....porém se houver invazao no local

COHAB - Telefone: 3119 9621

vou invadir e se essa meia duzia não sair mesmo
vou entrar na justiça e processar a COHAB.
Bom dia ,fui sorteada para o Bloco 10 do
05/05/2014

patricia betti

Condomínio Abaeté,quando será a entrega
,vocês já tem uma data. Aguardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia. Ainda não temos data definida para as
próximas atividades. A Sra. deverá aguardar que

06/05/2014

entraremos em contato.

Gostaria de verificar a situação da dívida que
havia (ou há) do contrato 1280087, pois o mesmo
teve um acordo de pagamento firmado pela Sra.
Valeria Aparecida Varani (mina ex-cônjuge), mas
05/05/2014

MARIO FERNANDO

que até então não havia sido cumprido. Inclusive,

MORENO DA SILVA

gostaria de saber sobre o status do processo de
notificação nº 0000339-47.2013-8.26.0084
movido por vocês, do que se trata ou como deve
ser tratado. O que pode acontecer? Aguardo
posicionamento, visto tratativas particulares.

Mario Foi firmado acordo de pagamento o qual
Outros

está sendo regularmente cumprido. Quanto a
Notificação Judicial ficará suspença até o termino
do débito acordado.

06/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Gostaria de fazer minha inscrição para a
Cohab, entretanto não tenho minha certidão de
averbação, devido a burocracia, tenho só o
documento assinado por mim e pelo advogado
pela contratação de seus serviços referente ao
divorcio. como faço se quero fazer a inscrição e
falta esse documento? Quanto a Declaração que
comprove o tempo de moradia em Campinas,
pelo sus eu só tenho minha antiga pasta que faz
mais de 2 anos que a tenho que esta no nome da
05/05/2014 Jessica camargo de barros

minha mãe, na qual eu não moro mais com ela
moro de aluguel, Agora tenho Unimed que
precisei devido a alguns problemas de saúde que
tive, pode ser o meu histórico escolar? conclui em
2009 estudei minha vida toda aqui em campinas
desde a 1º serie do fundamental até 3º do médio,
pois não tenho essa declaração escolar que
pedem pelo fato de não estudar mais. O
comprovante de endereço atual em meu nome eu
tenho pode ser conta de internet (Vivo)? Aguardo
seu retorno.. Att Jéssica.

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para cadastrar-se é necessário comparecer à
Cohab Campinas. 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,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
05/05/2014

Anônimo

Posso fazer o cadastro pela internet

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/05/2014

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

Estamos cadastrando os interessados. 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,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Gostaria de saber quando começa as inscriçoes
05/05/2014

Priscila da Rocha Alves

para casas ou apartamentos. No aguardo! Att,
Priscila Rocha

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

06/05/2014

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

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O cadastro de interesse em moradia da COHAB
pode ser realizado pessoalmente na sede da
COHAB/CP de segunda a sexta-feira, das 8h às
15h. Não fornecessemos qualquer tipo de papel
Boa Tarde! Gostaria de fazer o cadastro no

para que seja preenchido fora da COHAB.

programa minha casa minha vida, só que preciso

Independente do valor da renda familiar, você

de sugestões, é o seguinte: Moro com minha

poderá realizar o referido cadastro. Você deverá

mãe,meu namorado e dois irmãos, eu gostaria de

apresentar todos os documentos relacionados

fazer o cadastro para mim e para o meu

abaixo, de todas as pessoas que irão residir com

namorado.Eu estou a procura de emprego e meu

você caso seja selecionada a participar de algum

namorado trabalha sem registro em
05/05/2014

Karina Brandão da silva

programa habitacinal. Pré-requisitos:

carteira,posso fazer o cadastro mesmo assim,

Programa Minha

Comprovar pelo menos 2 anos de moradia ou

colocando a renda da minha mãe só? E quando

Casa Minha Vida

trabalho em Campinas, que poderá ser através

eu começar a trabalhar eu mostro o comprovante.

de: declaração escolar, declaração do posto de

É que eu estou com um papel aqui em casa que

saúde ou carteira profissional com registro em

me deram para preencher só que eu queria
preencher corretamente,no caso no papel eu
colocaria como titular o meu nome, por Se puder
me ajudar em relaçao a isso eu agradeço.
Atenciosamente Karina

06/05/2014

Campinas de no mínimo 2 anos; Documentos
necessários (originais):
(do casal);

CPF (do casal);

RG

RG ou cert. nasc. dos dependentes

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;

Certidão de

nascimento (se solteiro);

Certid

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde, Me chamo Fabiane, sou neta da
Adelida Costa número de CPF 06.018.781-2, ela

05/05/2014

fabiane ferreira

Você sabe precisar quanto tempo a sua avó

esta para receber as chaves , e como esta esta

ficará ausente do município de Campinas? A sua

terminando a segunda fase para entregar as

avó foi aprovada para o Empreednimento Abaeté -

cheves. Há 15 dias ela teve que se ausentar de

Condomínio 10. Ainda não temos datas para as

Campinas, pois sua mãe, uma senhora de 92

próximas atividades, mas assim que as mesmas

anos sofreu um acidente. Esta semana um de

Programa Minha

forem definidas a sua avó precisará estar em

seus filhos, meu tio no caso entrou em contato

Casa Minha Vida

Campinas. Sugiro que vá entrando em contato

conosco falando à respeito dela precisar

conosco para saber o agendamento das próximas

comparecer ai. Devido a estes problemas de

atividades, ou seja, acompanhando o processo.

saúde com minha bisavó, gostaria de saber se é

Segue meu telefone 3119 9607. Sugiro que ligue

preciso ela comparecer ou se ela pode entrar em

daqui aproximadamente 10 dias para verificar se

contato com a administração da Cohab? Aguardo

há novidades.

uma resposta. Desde já agradeço. Fabiane.

06/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

05/05/2014

Erika Lima

Boa tarde. Gostaria de saber quando abrira a

Atualização É necessária quando há alteração de

inscrição na cidade de Campinas, tenho

endereço, telefone, número de dependentes e

interesse, mopro em aluguel e necessito de uma

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

casa propria. Muito Obrigada!Aguardo retorno de

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

voces. Erika Lima.

formas: TRABALHO - comprovação através da

06/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Seu imovel foi quitado em março 2008 e vendido

Boa noite, recebi neste dia 04/05 uma notificação

em abril de 2008 procurar a sirley rosendo para ir

sobre taxa de IPTU do ano de 2012- 3a5. Sendo
05/05/2014

Maria Jose Aparecida

que o imovél já foi vendido a mais de 15 anos e o
meu nome já está em processo de cartório.
Gostaria de saber se consta algum registro em
meu nome. Muito obrigado

a prefeitura fazer a correçao.com contrato de
Termo de Quitação

compra e venda voçe pode ir a prefeitura e
solicitar alteraçao obs: falei com seu filho mas
consegui as informaçoes que precisava para lhe
responder a disposiçao

07/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para saber se há algum imóvel no seu nome na
05/05/2014

Anônimo

Boa noite, como verifico se existe registro de
imovel em meu nome. Muito obrigado

Outros

Cohab Campinas é necessário informar: Nome
completo CPF/RG E se já possuiu algum imóvel

06/05/2014

da Cohab Campinas.
Para cadastrar-se compareça a Cohab Campinas
pessoalmente. 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

MEU NOME É FELIPE VIEIRA DOS SANTOS

interessados deverão cumprir os critérios próprios

RIBEIRO, 20 ANOS, CASADO, SEM FILHOS

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

ESTOU EMTRANDO NO PROGRAMA MINHA

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

CASA MINHA VIDA, JÁ MOREI EM VÁRIOS EM
05/05/2014

Felipe Vieira dos Santos

ENDEREÇOS, POR CONTA DOS ALUGUEIS

Programa Minha

Ribeiro

QUE SUBIRAM MUITO, GOSTARIA DE TER

Casa Minha Vida

UMA OPORTUNIDADE DE TER UMA MORADIA
DIGNIDA, E PODER CONSTRUIR UMA
FAMILIA. OBRIGADO PELA OPORTUNIDADE
DEUS ABENÇÕE.

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

06/05/2014

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

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

Quero saber como eu fasso pra atualizar meu
06/05/2014

Regiane Raymundo

cadastro ,e o que precisa quais os documentos

Programa Minha

necessarios pra fazer a inscrição . Sou autonoma

Casa Minha Vida

e não tenho como provar renda como eu fasso.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

06/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações e endereço da Cohab
Campinas. Sobre a renda, traga todos os
documentos abaixo relacionados incluindo a
Carteira de trabalho. Será declarado a renda no
momento da inscrição. 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
quero saber como faço pra atualizar meu
cadastro e quais os documentos necessarios e
06/05/2014

Regiane Raymundo

onde fica pra mim pode fazer. Eu trabalho por
conta como eu fasso não tenho como comprovar
renda.

Programa Minha Casa Minha Vida, os
Programa Minha
Casa Minha Vida

interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

06/05/2014

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Ola bom dia! Gostaria de me inscrever no projeto
06/05/2014

cristiano cesargaldino de

minha casa minha vida pois moro de aluguel sou

Programa Minha

oliveira

casadi e com filho menor. No aguardo. Obrigado.

Casa Minha Vida

Cristiano CG Oliveira.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

06/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O atendimento para o cadastro é de segunda a
sexta das 8h00 às 15h00. Abaixo segue 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
Bom dia! O cadastro para o programa minha casa
06/05/2014

Karina Brandão da silva

minha vida pode ser feito todos os dias direto na
cohab?

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Programa Minha

necessária quando há alteração de endereço,

Casa Minha Vida

telefone, número de dependentes e renda. A

06/05/2014

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

Não há ficha cadastral. Para cadastrar-se é
necessário comparecer a Cohab Campinas.
Abaixo segue 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,

INFORMAÇÕES PARA CADASTRO CO
06/05/2014

Camilla Aparecida de Barros

PROGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DA MINHA

Programa Minha

Leite

CASA MINHA VIDA, COMO CONSIGO A FICHA

Casa Minha Vida

CADASTRAL?

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

06/05/2014

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

Abaixo segue as orientações para o Cadastro:
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
Gostaria de saber como faço pra participar do
06/05/2014

Suzana Helena Bueno

minha casa minha vida,sou beneficiada do Bolsa
família e me encontro em uma situação dificíl.

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

06/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que a Sra. participou dos dois
sorteios realizados em 22/09/2012 e 21/09/2013
para seleção e hierarquização das famílias a

Bom dia eu queria pedir uma ajuda para voces eu

serem atendidas através do Programa Minha

sou divorciada tenho 3 filhos um de 9 uma de 6 e

Casa Minha Vida, porém não foi sorteada. É

uma de 2,eu estou morando de favor em uma

importante esclarecer que o único Programa

casa com umidade ,quando chove alaga a casa

Habitacional em andamento no município de

tda,e o dono pediu que eu saisse porque ele vai

Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser

demolir o local eu estou desesperada porque não

um Programa do Governo Federal, a forma de

tenho para onde ir e nao tenho condiçoes de
07/05/2014

suzeli de oliveira gomes

pagar um aluguel porque o que eu ganho mal da
pra gente se sustentar e os alugueis estao muito

atendimento das famílias é determinada pela
Outros

portaria nº 595, que dispõe sobre os parâmetros

08/05/2014

de priorização e o processo de seleção dos

caro,eu quero muito cuidar das minhas crianças

beneficiários. Portanto, o sorteio para

são tudo para mim,vejo pessoas sendo sorteadas

hierarquização do atendimento das famílias é

e eu nunca sou, sempre espero anciosa e nunca

uma exigência do próprio programa, conforme

da certo,por favor me ajudem aqui quem fala e

previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá

uma mae desesperada,eu preciso de um lar pra

manter seu Cadastro de Interesse em Moradia

mim cuidar dessas crianças,se tiver alguem lendo

sempre atualizado para participar de próximos

por favor me fale o que fazer eu faço esse apelo.

sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

GOSTARIA DE SABER SE EXISTE UMA CASA
EM CAPIVARI NO BAIRRO PORTO ALEGRE
CEP 13360-000 QUE A A COHAB PEGOU DE
VOLTA PORQUE O ANTIGO DONO NÃO
PAGAVA ESTOU INTERESSADO NA CASA E
07/05/2014

ROBERTO CARLOS

ACEITO PAGAR A DIVIDA E CONTINUAR COM

BARBOSA

AS PRESTAÇÕES DA CASA POR FAVOR SE
HOUVER ALGUMA CASA DISPONÍVEL EM
QUALQUER CIDADE DA REGIÃO ME
INFORMEM PORQUE PAGO ALUGUEL E
DESEJO MUITO TER UMA CASA DESDE JÁ
AGRADEÇO VOSSA ATENÇÃO.

Desconheço, mas por favor nos informe o
Outros

endereço para verificar a situaçao do imovel e lhe
responder de forma correta. obrigado

07/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Segue orientações para cadastro: 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
07/05/2014

eliseu pereira de andrade

gostaria de saber se e possivel participar do

Programa Minha

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que metragem do apartartamento você
pode adquirir no dia da Vistoria junto a
07/05/2014

qual o tamanho de cada
comodo dos apartamentos

Gostaria de saber qual a metragem de cada
comodo dos apartamentos. Quartos, sala,
cozinha, banheiro. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

construtora, tendo em vista que não temos sua
identificação, sugerimos entrar em contato com a
Assistente Social responsável pelo
empreendimento para esclarecer quanto as datas
das atividades, e saber em que fase você está
nas reuniões que acontece antes da mudança.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

condomínio sirius ed das gardênias b4 torre 7

faltantes do empreendimento Sirius, esta
aguardando resolução das questões de

assinarmos contrato com a sanasa e cpfl e até

legalização da obra. Está previsto a assinatura de

agora nada tenho mais um mês para ficar na casa
onde pago aluguel e não sei mais oque fazer não

Outros

tenho condições de alugar outra casa pois está

através do telefone: (19)31199648/9644, para

agora nada espero alguma resposta e solução

Caminho da Divisa.

atualizar os telefones de contato.
Outros

olá a respeito da casa no bairro porto alegre
08/05/2014

roberto carlos barbosa

localizado em capivari cep 13360-000 o endereço
é vitorio gades nº617 fico no aguardo da resposta

26/05/2014

telefone, por favor entrar em contato conosco

resolvam logo pois ta pronto o condomínio e ate

Estão invadindo novamente as casas da Rua

entraremos em contado assim que essas datas
horário. Caso tenha trocado de numero de

de 7 anos oque vou fazer, espero que vocês

Anônimo

contrato para o mês de Julho, no entando
forem confirmadas, para informar o local e

muito caro o aluguel e tenho tres filhos menores

08/05/2014

RESPOSTA

informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3

fazem dois meses que houve a ultima reunião par

daiane fosaluza de sousa

DATA

Em atendimento a sua solicitação temos a

gostaria de saber alguma posição sobre o

07/05/2014

RESPOSTA

É necessário mais informações com o endereço
completo

09/05/2014

Ainda estamos aguardando a disponibilidade do
Outros

imovel sem mais continue nos solicitando

29/05/2014

informaçoes.

desde já obrigado.

Informamos que as minutas de escrituras para o
08/05/2014

Anônimo

Gostaria de saber se as minutas do Pq. Itajaí já
estão liberadas?

Minuta de Escritura

Pq Itajai III e IV não estão liberadas. Para maiores
esclarecimentos enviar o número do contrato e
nome do adquirente.

12/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso tivera mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou na composição familiar, deve
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue 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

08/05/2014

Anônimo

TENHO QUE VOLTAR AI NA COHAB PARA

cumprir os critérios próprios do programa,

FAZER RECADASTRAMENTO NOVA MENTE

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

FIZ O CADASTRO EM 2013 TENHO QUE

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

VOLTAR EM 2014

necessária quando há alteração de endereço,

09/05/2014

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. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Pode sim. Aproveitamos para encaminhar a
relação dos documentos necessários.O cadastro
pode ser realizado de segunda a sexta das 8h às
15h. Pré-requisitos:

Comprovar pelo menos 2

anos de moradia ou trabalho em Campinas, que
poderá ser através de: declaração escolar,
declaração do posto de saúde ou carteira
profissional com registro em Campinas de no
mínimo 2 anos; Documentos necessários
(originais):
Gostaria de saber se quem é estagiário poderia
09/05/2014

Priscila Mendes Preto

estar fazendo inscrição para o programa minha
casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

CPF (do casal);

RG (do casal);

RG ou cert. nasc. dos dependentes
habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);
viúvo);

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se

Certidão de casamento com averbação

da separação judicial ou divórcio (se separado ou
divorciado); Obs. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.600,00.

20/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão da realização do próximo
sorteio para seleção e hierarquização das famílias
a serem atendidas no programa Minha Casa,
Minha Vida. O importante é manter seu cadastro
sempre atualizado. Cabe esclarecer que o único
Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida. Por ser um Programa do Governo Federal,

09/05/2014

Rudy Jordach Fernandes

Bom dia! Desejo informações por favor, quanto ao

a forma de atendimento das famílias é

próximo sorteio e saber se eu tenho alguma

determinada pela portaria nº 595 de dezembro de

change, pois á mais de 1 ano fiz o cadastro e
nunca fui chamado. No aguardo e desde já
agradeço. Att; Rudy Jordach Fernandes

Programa Minha
Casa Minha Vida

2013, 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. do programa.

16/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
Bom dia... Tenho 18 anos... Trabalho registrada...
Gostaria e saber mais a respeito de conseguir
09/05/2014

weslla do carmo

uma casa ou apartamento em campinas pelo
programa minha casa minha vida...ou pela Cohab

Atualização É necessária quando há alteração de
Programa Minha
Casa Minha Vida

mesmo... Grata... No aguardo...

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que à partir do mês de Junho
09/05/2014

Anônimo

Ola, gostaria de saber quando será liberada a
mudança para o abaeté?

acontecerão as mudanças dos condomínios 9,6,7
Outros

e 8. Tendo em vista que não tem sua
identificação sugerimos que entre em contado
com a Assistente Social responsável, para ter
maiores informações.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso tivera mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou na composição familiar, deve
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue 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
BOA TARDE SENHORES A MINHA ESPOSA SE
09/05/2014

cumprir os critérios próprios do programa,

PAULO CESAR

CADASTROU NO PROGAMA MINHA CASA

Programa Minha

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

RODRIGUES

MINHA VIDA EM 2009 E GOSTARIA DE SABER

Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

SE ELA PRECISA SE RECADASTRAR

09/05/2014

necessária quando há alteração de 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. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue 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.

Bom dia. Gostaria de saber se tem inscrições
11/05/2014

Ana Camila Marcantonio

abertas para o programa, se não, quando serão

Programa Minha

Tiburcio

abertas? Moro de aluguel com meu marido,

Casa Minha Vida

podemos participar do programa?

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

12/05/2014

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
Gostaria somente de uma informação,no caso
11/05/2014

fernanda Kira

dos apartamento da torre 1 no empreendimento
residencial abaeté I,em que andar fica os
apartamentos de 30 a 34,obrigado

Outros

Os apartamentos ficam no terceiro andar.

16/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Segue as orientações para o cadastro:
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
11/05/2014

Anônimo

Oi gostaria de saber como faço para fazer a
inscrição na cohab ? Obrigada.

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

12/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para o cadastro.
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

bom dia! Moro em Campinas , e pago aluguel e
12/05/2014

Anônimo

não tenho moradia própria, gostaria de
informações para cadastrar para adquirir um

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

14/05/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

APTO e Casa através da COHAB.

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 tele
Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que à partir do mês de Junho
ola bom dia gostaria de saber se tem previsão de
12/05/2014

Anônimo

entrega do condomínio abaete.Ja estamos
pagando as prestaçoes

Programa Minha
Casa Minha Vida

acontecerão as mudanças dos condomínios 9,6,7
e 8 do empreendimento Abaeté. Tendo em vista
que não temos sua identificação sugerimos que
entre em contado com a Assistente Social
responsável, para obter maiores informações.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Entrar no site da Cohab a seguir:
12/05/2014

Anônimo

Preciso emitir 2ª via de boleto, mas não estou
encontrado esta opção no site.

Outros

www.cohabcp.com.br > serviços e serviços ao
adquirente, colocar o número do contrato sem

13/05/2014

digito ou ponto e o CPF do titular do contrato .
O único programa habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida. Atualmente a COHAB/CP atende famílias

Boa tarde! No ano de 2013 fui sorteada e no

com renda até R$ 1600,00 (faixa 1). Acima desse

processo junto a caixa economica Federal por

valor é o Minha Casa, Minha Vida faixa 2 que é

ultrapassar 20,00 da minha renda ela não

um financimento direto com a Caixa Econômica

aprovou, eu gostaria de saber se a um outro
12/05/2014

rosangela ribeiro ramos

planejamento para quem tem a renda superior a

Outros

1600,00. Fiquei sabendo também que há casas

Federal e Construtoras cadastradas. Para
informações detalhadas sugiro que procure uma

20/05/2014

agência da Caixa Econômica Federal. Com

de são desocupadas por mutuarios que não

relação aos imóveis de COHAB que são

pagam gostaria de saber o procedimento. Pois

retomados, sugiro que compareça na sede da

preciso de uma moradia.

COHAB das 8h às 15h e solicite para ser
orientada pela Coordenadoria Comercial quanto
ao assunto em questão.

Boa Tarde , li os termos e me encaixo para
Por gentileza, faça o pedido no 156

receber o auxilio aluguel. Como faço para
12/05/2014

Amanda Garcia Soler

conseguir receber? Procurei informações na
Prefeitura e eles me disseram que eses é um
programa da Prefeitura em parceiria com vocês.
Por favor estou muito necessitada

Outros

encaminhando para Coordenadoria Noroeste.
Caso necessite de mais informações, entre em
contato com a SEHAB - Fone: 3119-9613.

14/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso tivera mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou da composição familiar, deve
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue 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,
13/05/2014

Juliana

gostaria de saber se a inscrição para moradia

Programa Minha

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

precisa ser renovada?

Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

14/05/2014

necessária quando há alteração de 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. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro.
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.
SOU SOLTEIRA NAO TENHO FILHOS E
13/05/2014

PATRICIA DANIELLE DA
SILVA MENDES

POSSUO RENDA MENSAL DE R$ 1.100,00,
GOSTARIA DE SABER SE POSSO ME
INSCREVER PARA O PROGRAMA MINHA

Atualização É necessária quando há alteração de
Programa Minha
Casa Minha Vida

CASA MINHA VIDA PELA COHAB.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

14/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que sua mudança está agendada para
13/05/2014

leandra cristina da silva

Quero saber quando é a mundança para os

Programa Minha

dia 02/07/2014, às 13:00 no empreedimento

rodrigues

apartamentos do Abaetè?

Casa Minha Vida

Abaeté, para maiores informações entrar em
contato com a Assistente Social Graziela pelo
telefone: (19)31199644/9648.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

importante esclarecer que o único Programa

aluguel alto, sem ter condições a anos fiz

Habitacional em andamento no município de

inscrição, a anos fiz renovação de cadastro, vejo

Campinas é o Minha Casa, Minha Vida. Por ser

pessoas que conseguem imóvel muito rápido

um Programa do Governo Federal, a forma de

mesmo não estando na área de risco, tantos anos
Eglê Silva Pereira
Nascimento

conseguiu apartamento próximo ao sesi onde
ficaria bem próximo para eu trabalhar, estou com
dívidas, precisando e nunca consigo,onde e com
quem posso reclamar, é impossível saem tantos
apartamentos, casas, e eu nessa fila de anos
sem nenhuma esperança de quando será, o que
tenho que fazer, quais são os critérios, o que eu
preciso para coseguir. obrigada

RESPOSTA

16/08/2001 e o atualizou em 30/06/2009.É

para eu e meus filhos, estou viúva, pagando

13/05/2014

DATA

Verificamos que a Sra. realizou o cadastro em

Gostaria de saber sobre previsão de um imóvel

estou esperando, falei ontem com um amigo que

RESPOSTA

atendimento das famílias é determinada pela
Programa Minha

portaria nº 595 de dezembro de 2013, que dispõe

Casa Minha Vida

sobre os parâmetros de priorização e o processo
de seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio
para hierarquização do atendimento das famílias
é uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá
manter seu cadastro sempre atualizado, para que
possa participar de próximos soeteios, caso
outros empreendimentos sejam aprovados.

16/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro.
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
13/05/2014

Fatima Ap Rodrigues

como devo participar do sorteio da cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

14/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
13/05/2014 mayara benini pinheiro oriel

Pago aluguel e ja tenho cadastro na cohab quero

Programa Minha

sair do aluguel,quando tera sorteio

Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão do próximo sorteio.

14/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro.
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

QUERO INSCREVER-ME E PARTICIPAR DOS
13/05/2014

LUCIANA FARIA

SORTEIOS DOS SISTEMAS DE MORADIA DO
GOVERNO.QUAIS OS REQUISITOS E COMO
ME CADASTRO? OBRIGADO, LUCIANA.

endereço, telefone, número de dependentes e
CADMUT

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

14/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o financiamento de um imóvel é necessário
cadastrar-se e participar dos sorteios da Cohab.
Abaixo segue as orientações para o cadastro:
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

13/05/2014

JOSÉ HENRIQUE
AMANCIO

GOSTARIA DE RECEBER MAIS
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DA CASA
PRÓPRIA.

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Programa Minha

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de

14/05/2014

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. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Consultamos em nosso banco de dados através
de seu CPF e de seu nome completo e não
localizamos nenhum cadastro de interesse em
moradia. O primeiro passo para participar de
qualquer programa habitacional é a realização do
citado cadastro. O mesmo é realizado na sede da
COHAB, localizada à Avenida Faria Lima, 10 Parque Itália, das 8h às 15h. Segue a relação dos
gostaria de ser sorteada na minha casa minha

documentos necessários: Pré-requisitos:

vida porque gostaria que meus filhos viessem

Comprovar pelo menos 2 anos de moradia ou

morar comigo porque eles nau estao comigo
13/05/2014

silene da silva

trabalho em Campinas, que poderá ser através

porque onde eu moro nau e meu e se eu

Programa Minha

de: declaração escolar, declaração do posto de

consegui vou poder ter meu filhos juntos de mim

Casa Minha Vida

saúde ou carteira profissional com registro em

no momento nau posso porque moro de favor
entao nau da e tudo que eu gostaria ter meus
filhos do meu lado

16/05/2014

Campinas de no mínimo 2 anos; Documentos
necessários (originais):
(do casal);

CPF (do casal);

RG

RG ou cert. nasc. dos dependentes

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se
viúvo);

Certidão de casamento com averbação

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você tem participado dos sorteios, porém não foi
sorteada. É necessário atualizar seu cadastro.
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,
Eu fiz inscrição, em 2009 e não tive retorno de
13/05/2014

Rosangela Alves Silva

minha inscrição gostaria de saber se tenho que
recadastrar novamente?

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

Atualização É necessária quando há alteração de

14/05/2014

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

condomínio sirius ed das gardênias b4 torre 7

faltantes do empreendimento Sirius, esta
aguardando resolução das questões de

assinarmos contrato com a sanasa e cpfl e até
daiane fosaluza de sousa

onde pago aluguel e não sei mais oque fazer não
tenho condições de alugar outra casa pois está
muito caro o aluguel e tenho tres filhos menores
de 7 anos oque vou fazer, espero que vocês
resolvam logo pois ta pronto o condomínio e ate
agora nada espero alguma resposta e solução

RESPOSTA

informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3

fazem dois meses que houve a ultima reunião par

14/05/2014

DATA

Em atendimento a sua solicitação temos a

gostaria de saber alguma posição sobre o

agora nada tenho mais um mês para ficar na casa

RESPOSTA

legalização da obra. Está previsto a assinatura de
Programa Minha

contrato para o mês de Julho, no entando

Casa Minha Vida

entraremos em contado assim que essas datas
forem confirmadas, para informar o local e
horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro:
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
BOM DIA. DESEJO INFORMAÇÕES PARA ME
14/05/2014

SHEILA DIAS FRANCO

INCREVER JUNTO A COHAB. QUAIS SÃO OS

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

REQUISITOS NECESSARIOS. OBRIGADA

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

14/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Bom dia. Qual o ramal da Ana Paula assitente
14/05/2014

Anônimo

social.. Gostaria de ter informações sobre o
residencial sirius.

Programa Minha
Casa Minha Vida

O telefone da Ana Paula é 3119-9645.

14/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações e pré-requisitos
para o cadastro. 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
14/05/2014

Anônimo

Gostaria de saber se eu posso me cadastrar no
programa tenho 23 anos sou solteira sem filhos!

necessária quando há alteração de endereço,
Outros

telefone, número de dependentes e renda. A

15/05/2014

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

Verificamos em nossa cadastro de interesse em
moradia e constatamos que a Sra. cadastrou-se
na COHAB em 07/02/2014. É importante
esclarecer que o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas é o Minha

Fiz inscrição para casa propria este ano e

Casa, Minha Vida. Por ser um Programa do

gostaria de saber como faço para ter uma

Governo Federal, a forma de atendimento das

resposta, pois sou casada tenho 66 anos e meu
14/05/2014

Maria da Penha Silva
Gonçalves

famílias é determinada pela portaria nº 595 de

marido 67 o apartamento que moramos é
pequeno, não tem dois quartos estou dormindo
no sofá não durmo com meu marido porque ele
tem problema de coração e levanta muito a noite,
portanto gostaria se fosse possivel agilisar para
mim um imóvel.Eu tenho que ir ai.Obrigada

Outros

dezembro de 2013, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos
sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa.

16/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações e pré-requisitos
para o cadastro: 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

Boa tarde! Tenho interesse em me inscrever no

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

programa minha casa minha vida, e quero saber
14/05/2014

marcia regina moreira

a da que posso me inscrever, tenho dois filhos

Programa Minha

sou separada a 14 anos sou nascida e criada em

Casa Minha Vida

Campinas-SP, tenho 47 anos e ainda pago
aluguel. Sem mais Obrigada

necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A

15/05/2014

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

Abaixo segue orientações para o cadastro:
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

14/05/2014

Aline Cristina Fonseca da
Silva

Primeiramente boa tarde, gostaria de saber se

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

posso me inscrever no programa de moradia

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

popular, tenho 24 anos, solteira e sem filhos, mas

Atualização É necessária quando há alteração de

moro com meus pais em uma área não regular

endereço, telefone, número de dependentes e

próximo ao Padre Anchieta, trabalho em Jundiaí.

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

Quais documentos são necessários para que eu

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

possa me cadastrar? O apartamento seria para

formas: TRABALHO - comprovação através da

mim apenas. Aguardo retorno o mais breve

carteira profissional, sem necessidade de ter

possível. Grata, Aline Cristina Fonseca da Silva

permanecido dois anos seguidos no mesmo

15/05/2014

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 tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA E
Boa tarde. Sou funcionária pública municipal e

14/05/2014

CLAUDIA NELI ZUANAZZI
ROSSI CANHA

PARA RESNDA ATE R$1600,00 MAS A COHAB

meu marido é funcionário de empresa privada,

ESTARA INICIANDO A CONSTRUCAO DE

ambos trabalhamos e moramos em

CASAS,SOBRADO,E APARTAMENTOS PARA

Campinas/SP. Nossa renda bruta é de R$

MUNICIPES COM RENDA ACIMA DE R$1600,00

4.900,00. Não possuímos imóvel e moramos junto

SAO BONITOS E CHAMAM ATENÇAO PELO

com minha mãe em uma casa que é herança de

Outros

MODELO DE ARQUITETURA MODERNA SO

família, com vários herdeiros, mas não

QUE PARA TAMBEM PARTICIPAR DEVEM TER

precisamos pagar aluguel. Gostaria de saber

CADASTRO NA COHAB. SE NECESSITAR DE

mais a respeito de como eu posso me inscrever

MAIS INFORMAÇOES PODE ME PROCURAR E

em algum programa de vocês para aquisição de

LHE MOSTRO OS QUE JA ESTAO

imóvel. Aguardo contato. Obrigada. Cláudia.

DISPONIVEIS A DISPOSIÇAO JOSE CESAR 19-

14/05/2014

31199566
É um Empreendimento construído com Recursos
do Programa Minha Casa, Minha Vida, para

gostaria de saber se esse condominio que esta
14/05/2014

maria auxiladora

sendo construido aqui na av.eng.marcio duarte

Programa Minha

ribeiro no jd do lago 2 e da cohab ou caixa aonde

Casa Minha Vida

tenho que ir me informar sobre o mesmo.

atender exclusivamente as famílias que residem
na área de risco na região do Córrego Taubaté.

16/05/2014

Portanto, as unidades serão destinadas apenas
aos moradores cadastrados pela Secretaria de
Habitação que residem na citada região.

Boa tarde! Gostaria de saber se já existe uma
14/05/2014

Vanessa dos Santos

data definida para o sorteio dos imóveis esse
ano? Grata.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por enquanto não há previsão do sorteio. Att,

15/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3
faltantes do empreendimento Sirius, esta
aguardando resolução das questões de
legalização da obra. Está previsto a assinatura de
14/05/2014

Anônimo

Gente,não conseguiram regulariazar a obra do

Programa Minha

contrato para o mês de Julho, no entando

sírius ainda?Nossa preciso tanto!

Casa Minha Vida

entraremos em contado assim que essas datas

26/05/2014

forem confirmadas, para informar o local e
horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.
Estão invadindo novamente as casas da Rua
Caminho da Divisa, no nucleo residencial vila
palmares...proximo a escola hercy moraes no
campos eliseos, os moradores foram retirados
para o Jd Bassoli e estao demarcando os
15/05/2014

Anônimo

terrenos novamente onde morava, ja tem ate uns

Estamos encaminhando a denúncia à Secretaria
Outros

maderites no local para ergue barracos, ainda

providências.

tem alguns moradores que nao foram retirados de
la, eles não vao sair...pois estao falando que a
COHAB informou para eles que os que ficaram
vao ser regularizados....
Sou moradora do Residencial Sirius ja faz dois
15/05/2014

Anônimo

anos, fiquei sabendo que ja podemos estar
quitando as proximas parcelas....posso quitar ou
só depois do 10 anos que foi financiado?

de Habitação - SEHAB, para as devidas

Termo de Quitação

15/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOM DIA GOSTARIA DE SABER SE VAI

O condomínio 12 do Empreendimento Abaeté

DEMORAR PARA SER CHAMADA PARA FAZER

ainda não possui data definida para as atividades,

A VISITA NO APARTAENTO DO ABAETE DO
15/05/2014

Anônimo

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

como visita ao empreendimento, sorteio dos

CONDOMINIO 12 E TAMBEM ENTREGAR O

Programa Minha

endereços das unidades, reuniões prepartórias,

APARTAMENTO PARA MORAR EU PRECISO

Casa Minha Vida

assinatura de contrato e mudança. Assim que as

DE UMA RESPOSTA DIGA-ME VAI DEMORAR

datas forem definidas entraremos em contato. Até

UNS 15 DIAS PARA SER CHAMADA DESDE JA

as famílias aprovadas deverão aguardar nosso

AGRADEÇO.

contato.

16/05/2014

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
endereço, telefone, número de dependentes e
15/05/2014

Raphaella Maria Mollon

Gostaria de saber quais sao os documentos pra

Programa Minha

fazer a inscricao

Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

15/05/2014

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

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
endereço, telefone, número de dependentes e
15/05/2014

Teresa

Informações sobre os programas habitacionais e

Programa Minha

como me inscrever.

Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

15/05/2014

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

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
endereço, telefone, número de dependentes e
15/05/2014

Anônimo

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ME

Programa Minha

ESCREVER?

Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

15/05/2014

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

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
endereço, telefone, número de dependentes e
15/05/2014

Anônimo

BOA TARDE

Programa Minha
Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

15/05/2014

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

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue 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 tarde! Desejo saber se já abriu as inscrições
15/05/2014

Anônimo

para as casas populares este ano? e como faç

Programa Minha

para me inscrever pra concorrer uma casa tbm...

Casa Minha Vida

obrigada pela atenção!

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

16/05/2014

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

Para inscrever-se é necessário comparecer a
Cohab Campinas. Abaixo segue 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.
15/05/2014

Anônimo

da pra fazer inscrição para o minha casa minha

Programa Minha

vida pela internet

Casa Minha Vida

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

16/05/2014

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 atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3
faltantes do empreendimento Sirius, esta

15/05/2014

Anônimo

Esta sendo comentado, que entrega dos 700

aguardando resolução das questões de

apartamentos faltantes no Residencial Siriús, não

legalização da obra. Está previsto a assinatura de

serem entregues devidos problemas com a

Programa Minha

contrato para o mês de Julho, no entando

construtora. Pois prazo de entrega seria final de

Casa Minha Vida

entraremos em contado assim que essas datas

2013 e não ocorreu. Essa informação é

26/05/2014

forem confirmadas, para informar o local e

verdadeira? O que temos que faze?

horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
facilitar o contato.
Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3
faltantes do empreendimento Sirius, esta

Boa Noite Faço parte das famílias que estão

aguardando resolução das questões de

aguardando a entrega dos Apartamento do
Residencial Sirius A2 e B3, porem esta atrasado
15/05/2014

Anônimo

a entrega. Preciso me ausenta de Campinas nós
próximos dias devido ao serviço. Teria alguma
data para inicia as reuniões ou assinatura
contrato? Pois temo a minha ausência.

legalização da obra. Está previsto a assinatura de
Programa Minha

contrato para o mês de Julho, no entando

Casa Minha Vida

entraremos em contado assim que essas datas
forem confirmadas, para informar o local e
horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3
faltantes do empreendimento Sirius, esta
aguardando resolução das questões de
bom dia quero saber se a prefeitura ja liberou o
15/05/2014

Anônimo

abits para as ultimas unidades do rescidencial
sirius e se tem prvisao pra mudança... obrigada!!!

legalização da obra. Está previsto a assinatura de
Programa Minha

contrato para o mês de Julho, no entando

Casa Minha Vida

entraremos em contado assim que essas datas

26/05/2014

forem confirmadas, para informar o local e
horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.
BOM DIA QUANDO DA REINTEGRAÇAO DE
POSSE DE IMOVEL PELA COHAB E FEITO
PELA DIRETORIA A ORIENTAÇAO DE COMO

solicito informacoes sobre como adquerir um
16/05/2014

Anônimo

movel pela a coab , tipo imoveis que pessoas
desistem e depois sao revendidos

Outros

SERA VENDIDO. PARA ISSO VOCE DEVE
PROCURAR A COHAB E TERA TODAS AS
INFORMAÇOES DE IMOVEL QUE TEM
DISPONIVEL NA DATA QUE VOCE
PROCURAR.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientação para o cadastro:
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
16/05/2014

Anônimo

Bom Dia .. Moro com minha mãe e gostariamos
de fazer a inscriçao para moradia

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

16/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não há link para cadastro. Para cadastra-se é
necessário comparecer a Cohab. Hoje, 16/04 o
cadastro encerra as 14hs. 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,
Bom dia, Poderia me passa o link onde eu possa
16/05/2014

Anônimo

realizar o cadastro no Cohab Campinas. Por

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
Outros

favor!

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

16/05/2014

necessária quando há alteração de 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. Documento
Hávera amanhâ ni Village Campinas, uma
reunião próximo a creche da AMIC, em irão
16/05/2014

Anônimo

invadir uma área publica próximo ao acmpo de
futebol. Solicitamos acionar os meios legais,
como a guarda municipal, para o impedimento da
ação. Subprefeitura de Barão Geraldo

Estamos encaminhando a denúncia à Secretaria
Outros

de Habitação - SEHAB, para as devidas
providências.

16/05/2014

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
endereço, telefone, número de dependentes e
16/05/2014

Anônimo

gostaria de saber como eu faço a inscrição para
casa própria

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
Outros

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

16/05/2014

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

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
endereço, telefone, número de dependentes e
16/05/2014

Anônimo

Eu gostaria de saber o que eu tenho que levar
para fazer o meu cadastro.

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
Outros

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

16/05/2014

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

Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração documental e financeira do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Prezados Senhores, No dia 13/12/2007 conforme

16/05/2014

Benedito Aparecido
Rodrigues

Venda firmada pelo Senhor em 01/04/1983

protocolo 06283/2007 solicitei a minuta do

contém a participação do FCVS para o saldo

contrato acima e já estive por diversas vezes na

devedor residual apurado no término da vigência

cohab mais ainda não foi liberado gostaria de
saber se não há duvidas com referencia ao nº de

do contrato, e, considerando-se que até a
Minuta de Escritura

presente data não houve o pagamento, pelo

contrato. o nº do contrato original é 87.334-5

FCVS, referente a esse saldo, pleiteado ao Fundo-

quando solicitei a minuta o nº foi inscrito 087 0334

FCVS em seu nome, informamos que a Minuta de

No aguardo de suas respostas Grato Benedito

Escritura somente poderá ser autorizada por essa

Aparecido Rodrigues

Companhia após o devido pagamento pelo FCVS.

26/05/2014

Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através do telefone: (19) 3119-9601, falar
com Flávia - Coordenadoria de Liquidações e
Fundos-CLFU.
16/05/2014

Anônimo

Poderiam me informar o e-mail da assistente

Programa Minha

O email da Ana Paula é:

social Ana Paula. Fico no aguardo. Obrigado

Casa Minha Vida

anapaula@cohabcp.com.br

gostaria de saber se vcs tem previsao de mais
16/05/2014

alessandra cimadon

sorteios pra esse ano e se nao for esse ano
quando vai ter.obrigada alessandra

Programa Minha
Casa Minha Vida

16/05/2014

Por enquanto não temos previsão dos próximos
sorteios. Você pode acompanhar as notícias

19/05/2014

através do site da Cohab.
Até o momento não temos previsão da realização
de próximos sorteio para seleção e

qdo vai ser o novo sorte para as pessoas q estão
16/05/2014

Anônimo

na lista desde 2001... ou não vai ter mais sorteio
para este s e sim pra quem invade terrenos....

hierarquização das famílias a serem atendidas
Programa Minha

através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Casa Minha Vida

Sugerimos que mantenha seu cadastro atualizado
para que possa participar do processo de
seleção, caso novos empreendimentos sejam
aprovados.

20/05/2014

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
endereço, telefone, número de dependentes e
Bom dia!! Gostaria de obter mais informações
17/05/2014

Camila Mendes Costa

para me cadastrar no programa "minha casa
minha vida". Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

19/05/2014

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

Abaixo segue orientações para o cadastro:
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

Bom dia meu nome é Bruno Henrique Gostaria de
18/05/2014

Bruno Henrique Campacci

saber como que faço para me cadastrar na

Programa Minha

Moraes

cohab? pois estou a procura de alguma casa meu

Casa Minha Vida

salario bruto é de aproximadamente 2200 reais

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

19/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O primeiro passo para aquisição de um imóvel é a
realização do CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia. Verificamos em nosso sistema e não
localizamos um cadastro em seu CPF. O mesmo

Olá, Tenho renda mensal bruta de R$ 1793,00 -

deve ser realizado na COHAB/CP, localizada à

quero adquirir um imóvel, mas as condições de

Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália, de

mercado não são favoráveis, trabalho na

segunda a sexta-feira das 8h às 15h. Para isso,

UNICAMP, sou concursada e termino o estágio

segue a relação dos documentos necessários:

probatório no início de dezembro. Sou solteira e

Pré-requisitos:

moro com minha filha de 13 anos, pago aluguel,
mas até julho tenho que desocupar o imóvel, pois
18/05/2014

ADRIANA DA CUNHA
BERTON MATHIAS

o contrato de 25 meses está terminando e a
proprietária está solicitando o imóvel. Estou
desesperada, pois não consigo outro imóvel que

Comprovar pelo menos 2 anos

de moradia ou trabalho em Campinas, que
poderá ser através de: declaração escolar,
Programa Minha

declaração do posto de saúde ou carteira

Casa Minha Vida

profissional com registro em Campinas de no
mínimo 2 anos; Documentos necessários

consiga pagar, pois a maioria exige 3 meses de

(originais):

caução ou seguro fiança, mais taxas... Como

CPF (do casal);

vocês podem me ajudar? Meu pai mora com

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP

mãe e meu padrasto tem problemas com

(luz ou telefone, etc.);

alcoolismo. Enfim não tenho com quem contar.

atualizada (do casal);

Att, Grata Adriana Berton

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);

19/05/2014

Anônimo

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se
viúvo);

thiago camillo

RG (do casal);

RG ou cert. nasc. dos dependentes

minha avó e não tem espaço para nós e minha

18/05/2014

Certidão de casamento com averbação

gostaria de saber se consigo comprar terreno

Programa Minha

É necessário mais informações como: Endereço

abandonado pela cohab.

Casa Minha Vida

completo do terreno abandonado.

Programa Minha

Protocolo nº 910/2014 - Solicitação não

Casa Minha Vida

compreendida.

BOM DIA

20/05/2014

19/05/2014
20/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que a Sra. participou do sorteio
realizado em 21/09/2013 para seleção e
hierarquização das famílias a serem atendidas no
Programa Minha Casa Minha Vida, porém não foi
sorteada. É importante esclarecer que o referido

fiz a inscrição em dois mil e treze e não fui

Programa Habitacional é único em andamento no

chamada tenho que desocupar a casa onde moro

município de Campinas. Por ser um Programa do

atualmente e não tenho pra onde ir e nem a quem

Governo Federal, a forma de atendimento das

pedir ajuda tenho filhos sou trabalhadora mas não

famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18

consigo mas ficar pagando aluguel vejo que
muitos que ganharão a casa da coab querem
19/05/2014

Patricia Rodrigues

vender ou fez da casa uma biqueira meu deus
seja que quem é o nesto não tem vez eu imploro
para quem ver a minha mensagem me ajude pois
sempre trabalhei o nesta mente pra agora não ter
lugar na civilização e correr o risco de ficar
desabrigada com dois filhos pra criar eu imploro
pra quem estiver vendo me ajude .......

de dezembro de 2013, que dispõe sobre os
Programa Minha

parâmetros de priorização e o processo de

Casa Minha Vida

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

20/05/2014

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, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos

sorteios, caso se enquadre nos critérios do progra

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para realizar financiamento é necessário entrar
em contato com a Caixa Econômica Federal.
Abaixo segue as orientações para o cadastro:
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
Gostaria de saber se posso realizar
financiamento para compra de minha casa
19/05/2014

Lorraina Lemos Viana

própria, sou solteira e não possuo nenhum
imóvel. Gostaria de saber também, quais os

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Programa Minha
Casa Minha Vida

documentos necessários para levar.

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

20/05/2014

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
Bom dia ,alguma resposta para o condominio 10
19/05/2014

patricia betti

do edificio Abaeté,quando serei chamada para
assinar o contrato . Grata

Até o momento não há definição de datas das
Programa Minha

próximas atividades do Empreendimento Abaeté -

Casa Minha Vida

Condomínio 10. Sugerimos que continue no
aguardo que entraremos em contato.

21/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue 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,
olá, gostaria de saber se estão fazendo
19/05/2014

cassia regina de Jesus
carvalho

cadastro,e quais documentos preciso para me
cadastrar,pois pago aluguel e gostaria de realizar
o sonho da casa própria, desde já agradeço a
compreensão

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/05/2014

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

O único programa habitacional em andamento no
município de Campinas é o Minha Casa, Minha
Vida. Atualmente a COHAB/CP atende famílias

Boa tarde! No ano de 2013 fui sorteada e no

com renda até R$ 1600,00 (faixa 1). Acima desse

processo junto a caixa economica Federal por

valor é o Minha Casa, Minha Vida faixa 2 que é

ultrapassar 20,00 da minha renda ela não

um financimento direto com a Caixa Econômica

aprovou, eu gostaria de saber se a um outro
19/05/2014

rosangela ribeiro ramos

planejamento para quem tem a renda superior a

Outros

1600,00. Fiquei sabendo também que há casas

Federal e Construtoras cadastradas. Para
informações detalhadas sugiro que procure uma

20/05/2014

agência da Caixa Econômica Federal. Com

de são desocupadas por mutuarios que não

relação aos imóveis de COHAB que são

pagam gostaria de saber o procedimento. Pois

retomados, sugiro que compareça na sede da

preciso de uma moradia.

COHAB das 8h às 15h e solicite para ser
orientada pela Coordenadoria Comercial quanto
ao assunto em questão.

Gostaria de saber em nome de quem está o
19/05/2014

Anônimo

Por motivos legais, não é permitido informar

imovel situado à Rua: Vitório Gatti, 506 - Capivari

dados pessoais dos adquirentes.

SP
Gostaria de saber em nome de quem está o
19/05/2014

Anônimo

Por motivos legais, não é permitido informar

imovel situado à Rua: Vitório Gatti, 506 - Capivari

dados pessoais dos adquirentes.

SP

20/05/2014

20/05/2014

Objetivando atender o solicitado, estamos
Boa tarde, Preciso de informação quanto a

atualizando os dados referentes à situação

disponibilidade da escritura do contrato 0074.154,

financeira e documental do contrato em

de titularidade de meu pai Jocelyn de Souza

referência. Assim, após a finalização desses

Santos. Ele já quitou o contrato, e apesar de ter
19/05/2014

Jean Benoit de Souza

comparecido algumas vezes na Cohab/Campinas

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

entraremos em contato com o Senhor através do

nunca tem informaçõa concreta acerca da

telefone informado na solicitação. Em caso de

entrega da escritura. Enfim, qual a situação da

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através

escritura do contrato 0074.154, e quando será

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

entregue? Att. Jean Benoit de Souza

9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

29/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Eu sou filho do Sr. Jose Cardoso que

Objetivando atender o solicitado, estamos

firmou com voces um Contrato de Promessa de

atualizando os dados referentes à situação

Compra e Venda na unidade residencial no

financeira e documental do contrato em

nucleo "Vila Yolanda Costa e Silva" Sumaré em

referência. Assim, após a finalização desses

30/03/1972. So que o meu pai faleceu no dia
19/05/2014 Jurandir Hackman Cardoso

RESPOSTA

16/02/2005 e até então ele não havia lavrado a

DATA
RESPOSTA

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
Outros

entraremos em contato com o Senhor através do

escritura definitiva do imovel. Gostaria de saber

telefone informado na solicitação. Em caso de

qual seria o procedimento para regularizarmos a

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através

situação do imovel ? Teria como voces me

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

orientarem ? Desde já agradeço Ats, Jurandir

9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir -

Hackman Cardoso

Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU. ,

29/05/2014

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
endereço, telefone, número de dependentes e
19/05/2014

Anônimo

quero me cadastrar

Programa Minha
Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

20/05/2014

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
20/05/2014

Anônimo

Quando vai ser o sorteio este ano ?

20/05/2014

Anônimo

Bom dia!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não há previsão para o próximo sorteio.

Programa Minha

Protocolo nº 922/2014 - Solicitação não

Casa Minha Vida

compreendida / incompleta.

20/05/2014
20/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro:
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,

Gostaria de fazer minha inscrição para conseguir

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

um casa pela COHAB, não possuo imóvel sou

Atualização É necessária quando há alteração de

natural de Campinas. Tenho 2 filhos e sou a unica
20/05/2014

THELMA CRISTINA

que sustenta a família. Não tenho condição de

Programa Minha

MARSARIOLLI

pagar aluguel por isso eu e meus dois filhos

Casa Minha Vida

moramos de favor na casa dos meus pais. Quais

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

20/05/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da

os documentos necessários para fazer a

carteira profissional, sem necessidade de ter

inscrição? Agradeço desde já. Thelma Marsariolli

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 tele
20/05/2014

Anônimo

nome dos sorteados do ultimo sorteio em
campinas casa da coabh

Outros

Você quer saber se você foi sorteado? Informenos seu nome completo.

20/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde Meu nome é Erika Alves Vinter, resido
na rua Jose Antonio da Silva 590 casa 05 Jardim
Marisa Campinas SP desde 2010 quando a
cohab fez a entrega de casinhas habitacionais de
area de risco só que quando a cohab entrego a
casa foi entregue em nome de MARIA DAS
GRAÇAS GOMES DA SILVA e como ela tem
residencia fixa e 2 comercio ela não quis e eu

Solicito que procure pelo cesar ou vanderley para

moro lá desde então 4 anos só que agora a Maria
20/05/2014

Erika Alves Vinter

das Graças gomes da silva quer a casa de volta
para uma suposta venda pois ela tem casa e 2
comercio localizados na avenida um numero 209
jardim marisa Campinas Sp e a mesma foi até a
sanasa com o documento da casa e fez a
transferência da titularidade para o nome dela e
eu que moro na casa estou sem comprovante de
endereço o que devo fazer qual a orientação da
cohab já que está tudo errado pois quem recebeu
a casa não precisa e nunca morou nela.

Outros

maiores esclarecimentos. estaremos verificando o
contrato e dando informaçoes corretas de
segunda a sexta das 08:00 as 16:00 horas .

29/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
GOSTARIA DE SABER COMO SE INSCREVER
20/05/2014

JERUSA CRISTINA
CAMARGO BARBOSA

NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, O
QUE NECESSITA PARA PARTICIPAR. OU O
QUE A COHAB TEM DE PROGRAMAS PARA
HABITAÇÃO. AGUARDO. JERUSA

Atualização É necessária quando há alteração de
Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

20/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro.
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
20/05/2014

MARCELO DE SOUSA

Como devo fazer para participar de programa de

Programa Minha

GUALNIERI

habitação? Não possuo casa propria

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Cohab Campinas oferece para os moradores
ou trabalhadores do município com pelo menos 2
anos comprovados, sorteios para o financiamento
de imóveis. Abaixo segue maiores informações:
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

Gostaria de ganhar uma casa, pois pra mim
ajudara bastante mais pra frente, moro com
20/05/2014

Bruna Reis de Melo

minha mae, mais ela pretende se mudar e eu nao
vou poder ir com ela! Meu sonho é ter minha casa
própria.

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Programa Minha

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Casa Minha Vida

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

21/05/2014

Atualização É necessária quando há alteração de
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,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro:
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
20/05/2014

Márcia Cristiane Silva
Santana

Boa tarde! Gostaria de me inscrever no Programa
Minha Casa minha Vida, qual o procedimento?
Grata, Márcia

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

21/05/2014

JULIA

GOSTARIA DE SABER DE FUI SORTEADA PRA

Programa Minha

MINHA CASA MINHA VIDA...

Casa Minha Vida

Você atualizou seu cadastro em janeiro deste
ano. De janeiro até agora, não houve sorteio. Por
enquanto, não temos previsão para o próximo.

21/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia eu venho acompanhado o resultado do

quantidade de famílias, o trabalho social é

previsão para entrega do condominio 12 do
abaete porem eu trabalho no foro da vila mimosa

RESPOSTA

distribuídas em 12 condomínios. Devido a grande

me disseram na semana passada que não tinha
Anônimo

DATA

O Residencial Abaeté possui 1888 unidades

programa minha casa minha vida pela internet e

21/05/2014

RESPOSTA

Outros

e a minha chefe me disse que o primo dela ja foi

realizado por etapas, ou seja, por condomínios.
Provalvelmente o primo de sua chefe montou a

21/05/2014

pasta antes do Sr.(a). Há 6 condomínios que já

chamado para assinar a documentação porque

estão em fase de entrega e os últimos em fase de

que eu não recebi nenhuma correspondencia e

análise.

nem ligação

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
21/05/2014

Gabriela

Olá, Gostaria de informações para a inscrição e

Programa Minha

documentação.

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
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,

vENHO ATRAVÉ DESTE SOLICITAR

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

ENCARECIDAMENTE O FAVOR PARA QUE EU

Atualização É necessária quando há alteração de

POÇA ESTAR ME CADASTRANDO PARA UMA
21/05/2014 Mari Isilda Simões de Mello

MORADIA. sOU FUNCIONARIA PUBLICA
MUNICIPAL E ESTOU PRECISANDO DE UMA
MORADIA PROPIA.sEM MAIS PARA O
MOMENTO DESDE JÁ AGRADEÇO.MATI
ISILDA SIMÕES DE MELLO

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
Gostaria de saber quais os documentos
21/05/2014

marianne

necessários para a inscrição na cohab minha
casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA GOSTARIA DE SABER A RESPEITO
DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE DE
SOUZA FERREIRA FILHO, Nº 61 - PENHA DO
RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP FIQUEI SABENDO

21/05/2014

CONFORME NOS FALAMOS POR TELEFONE

QUE O PROPRIETARIO FOI DESPEJADO POR

ESTE IMOVEL ESTA EM FASE DE

FABIANA SIMOES ROSA

FALTA DE PAGAMENTO. GOSTARIA DE

REINTEGRAÇAO, O QUE DEVERA OCORRER

GRANADO

SABER SOBRE O DEBITO QUE AINDA

Outros

EM BREVE. ASSIM QUE TIVERMOS

CONSTA, ESTOU INTERESSADA NA COMPRA

EFETIVADO A MESMA DAREMOS MAIS

DO IMÓVEL. PROPRIETARIO: JOSÉ CARDOSO

INFORMAÇOES. FIQUE EM CONTACTO.

DE SOUZA COD. 015.044.006.000 - INSCRIÇÃO
PREFEITURA AGUARDO RETORNO
OBRIGADA.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
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
21/05/2014

Anônimo

Eu, Eliseu bom dia, gostaria de saber se e
possivel fazer o cadastro via internet

endereço, telefone, número de dependentes e
CADMUT

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
endereço, telefone, número de dependentes e
21/05/2014

leticia aparecida martins de
souza

Ola boa tarde eu gostaria de saber como faço
prae inscrever na cohab ou nesse programa
minha casa minha vida. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

22/05/2014

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
21/05/2014

delourdes perpetua
cangerana

fui sorteada mai inda tenho que levar alguns
documento ate que dia eu posso estar levando
por gentileza me comunique abracos

Programa Minha

O solicitado já foi respondido nesta mesma data

Casa Minha Vida

através da solicitação 963.

30/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser feito pessoalmente na
Cohab Campinas. Abaixo segue 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.

Olá, Boa tarde! Gostaria de informações de qual o
21/05/2014

Anônimo

procedimento do cadastro via internet e quais
documentos são necessários para inscrição visto
que tenho interesse. Desde já grata!

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

21/05/2014

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

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
endereço, telefone, número de dependentes e
21/05/2014

Sueli Aparecida Gomes

Gostaria de fazer inscrição para casa na cohab.

Programa Minha
Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

22/05/2014

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

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
endereço, telefone, número de dependentes e
21/05/2014

Juliana Ferreira Rocha

Gostaria de Solicitar um Apartamento pelo

Programa Minha

Rodrigues

programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

22/05/2014

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
Os anexos disponíveis no final do edital 001/2014
- Processo Seletivo para Assistente Social Júnior,
processo seletivo para contratação temporária de
22/05/2014

fernanda bubulla

seis meses para Assistente Social . qual é o
caminho para o preenchimento deste formulário .

deverão ser impressos, preenchidos e,
Outros

juntamente com as demais documentações
solicitadas, entregues em envelope aberto para
conferência, no endereço e horário estipulados no
referido edital.

23/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se após a quitação e a
Para este levantamento necessitamos dos dados:

solicitação da minuta de escritura e ainda não
22/05/2014

Anônimo

efetuada a escritura e registro do imóvel, é

Minuta de Escritura

Nome completo do proprietário; número do

23/05/2014

contrato e endereço completo do imóvel.

possível solicitar uma alteração na minuta para
que inclua ou remova nomes envolvidos?

Uma vez cadastrada, você participará dos
sorteios. Caso tivera mudança de endereço,
telefone, emprego, renda ou da composição
familiar, deve-se atualizar o cadastro trazendo
todos os documentos novamente. Abaixo segue
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
22/05/2014

juliana silva santos

Queria saber com quanto tempo mais ou menos

Programa Minha

consigo participar do sorteio

Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,

23/05/2014

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de 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 d
Bom dia eu recebi uma carta da comarca de
22/05/2014 gerosino goncalves de assis

capivari referente a um prcesso em término
gostaria de saber do que se trata .Fico no
aguardo

Outros

É necessário identificar qual é o remetente e o
assunto descrito nesta correspondência.

23/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Gostaria de saber se tem algum site
onde eu possa consultar imoveis da cohab
22/05/2014

Adriana Sattolo

disponiveis para eu comprar em piracicaba,ou se
vcs puderem me mandar uma listagem e

Outros

A Cohab Campinas não tem conjunto
habitacional na cidade de Piracicaba.

23/05/2014

valores,ficarei grata! Fico no aguardo e desde já
agradeço! Adriana Sattolo
Gostaria de saber como faço pra conseguir o
22/05/2014

Anônimo

recibo de quitação da casa popular financiada

É necessário informar: Número do contrato,
Termo de Quitação

Nome completo do proprietário e Endereço

Programa Minha

Protocolo nº 848/2014 - Solicitação não

Casa Minha Vida

compreendida / incompleta.

pela cohab, já quitada perdi esse recibo?
22/05/2014

Anônimo

Boa Noite!

23/05/2014

completo.
23/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando. 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,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
Boa Noite! Gostaria de saber quando iniciara as
22/05/2014

Anônimo

inscrições/ cadastros para o programa? Clebson
Neves

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

23/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
As inscrições foram realizadas de acordo com o

Gostaria de saber se consigo fazer inscrição para
23/05/2014

Hosana Martins Ferreira

concurso publico on line ou por site? Estou em
São Paulo e tenho dificuldade para ir aí só fazer
inscrição.

estabelecido no ítem 5, Das Inscrições, do Edital
Outros

01/2014 publicado no Diário Oficial do Município
de Campinas em 21/05/2014, não sendo possível
fazê-la por meio da internet.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

COMO PODE VOCES PERMITIREM AS
PESSOAS VENDEREM OS IMOVEIS QUE
FORAM SORTEADOS SENDO QUE EXISTEM
PESSOAS QUE REALMENTE ESTAO

Os imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida

PRECISANDO DE MORADIA. É TAO FACIL
23/05/2014

são da Caixa Econômica Federal e não da

ROBERTA FERREIRA DA

LOCALIZAR ESSAS PESSOAS E SO ENTRAR

Programa Minha

COHAB. Dessa forma, as denúncias de venda

SILVA

NO SITE DE VENDA DA OLX E SE ENCONTRA

Casa Minha Vida

indevida dos apartamentos podem ser realizadas

MAIS DE 100 CASOS, O PROBLEMA É QUE

através do telefone 08007216268 ou do site da

REALMENTE NAO TEM NINGUEM

www.mcmv.caixa.gov.br

PREOCUPADO COM ISSO ENQUANTO UNS
JOGAM FORA A OPORTUNIDADE OUTROS
PAGAM COM A PROPRIA VIDA O DESCASO.

10/06/2014

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
endereço, telefone, número de dependentes e

GOSTARIA DE SABER O PROCEDIMENTO E
23/05/2014 ELLEN APARECIDA ALVES

QUE DOCUMENTOS PRECISO PARA
INSCRIÇÃO PARA ADQUIRIR UM IMÓVEL DA

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
Outros

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

23/05/2014

formas: TRABALHO - comprovação através da

COHAB. AGUARDO GRATA.

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
Bom dia! Tenho uma escritura sendo lavrada no
cartório aqui em americana de uma casa da
23/05/2014

Anônimo

cohab desde novembro de 2013 porém o cartório
me disse que está demorando por causa da
cohab; que está fazendo troca de diretoria.
Gostaria de saber se é verdade. Obrigada.

Necessitamos dos dados, como: número do
Minuta de Escritura

contrato Nome completo do proprietário Endereço
completo

23/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça a Cohab conforme as orientações
abaixo: 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 endereço,
23/05/2014 claudia cristina luciano inacio

gostaria de atualizar meu cadastro,como
nome,salario,endereço estado civil etc.

Outros

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no

23/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

Gostaria de saber como que eu posso retirar o
nome do meu ex pois me separei dele mais estive
23/05/2014

Débora cristina alves da
cunha

ai para refazer meu cadastro não pude pois
agente morou junto por 20anos e agora estou
sozinha com meus filho trab como cal center mais
a moça não quis mudar o que eu posso dar
fazendo para resolver sobre isto.

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você está cadastrado no Programa, porém caso
tivera mudança de endereço, telefone, emprego,
renda ou da composição familiar, deve-se
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue 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

Boa noite. Meu nome é Welon W. Covizzi, tenho

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

cadastro na COHAB desde 2.009. Gostaria de
23/05/2014

Welon Wilder Covizzi

saber se eu possuo ainda o cadastro, no mesmo,
solicito. Grato ! Atenciosamente: Welon Wilder
Covizzi.

Outros

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

26/05/2014

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola Bom Dia! Soube que estão com Processo
Seletivo Simplificado – Contrato por 6 meses
tenho interesse sei que meu endereço é de São
Paulo porem tenho familia em campinas onde

As inscrições foram realizadas de acordo com o

poderia ficar um tempo. Pois se tiver
24/05/2014

Gislaine Constantino

oportunidade futura é uma cidade que gostaria de

Outros

morar com a minha familia . Mais não sei como

estabelecido no ítem 5, Das Inscrições, do Edital
01/2014 publicado no Diário Oficial do Município

06/06/2014

de Campinas em 21/05/2014.

me escrever não encontrei nenhuma informação
aqui no site seria o cadastro somente
pessoalmente. Aguardo retorno Att : GISLAINE
CONSTANTINO
Bom dia! Moro na Rua Dr. Mário Natividade
próximo a loja de moveis planejados MAREL.
Quero comunicar que no terreno em frente em
uma rua sem saída existe um terreno da UNIÃO/
Prefeitura, que foi invadido a alguns dias durante
a madrugada, mas só foram percebidos quando
chegávamos do trabalho durante a madrugada,
serviu também do cativeiro a alguns dias atrás,
sei que o terreno tem um processo que ainda esta
em tramite. O lugar virou ponto de venda de
drogas, prostituição serviu também de cativeiro a
24/05/2014

Gislaine

alguns dias atrás, entre outras coisas, temos
crianças pequenas e nossos afazeres, mas não
temos como impedir que nossas crianças

Estamos encaminhando a denúncia à Secretaria
Outros

de Habitação - SEHAB, para as devidas

26/05/2014

providências.

observem o que esta acontecendo para fora do
portão, mas peço a vocês que tomem
providencias, antes que tenham que entrar com
outro processo para retirar estas pessoas daqui,
a família que ocupava as dependências do
mesmo terreno anteriormente foi retirada daqui,
ao contrario do que estão fazendo cuidavam do
espaço evitando que usuários de drogas, vendas,
local onde jogão entulhos, animais mortos moveis

velhos e até mesmo prostituição ocorressem no local, por favor TOMEM PROVIDENCIAS POIS ESTAMOS COM MEDO DO

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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

25/05/2014

camila porto

Bom dia. Por gentileza gostaria de saber o que é

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

necessário para efetuar a inscrição para

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

apartamentos, não seria em meu nome seria no

Atualização É necessária quando há alteração de

nome do meu noivo, gostaria de saber quais os

endereço, telefone, número de dependentes e

documentos necessário, quais os procedimentos,

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

e horários que podemos fazer. Desde já agradeço

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

a atenção e peço por gentileza que me mande

formas: TRABALHO - comprovação através da

uma resposta o mais breve possível. Att. Camila

carteira profissional, sem necessidade de ter

Porto

permanecido dois anos seguidos no mesmo

26/05/2014

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 tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para o cadastro:
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

ola tudo bom meu nome e Leonardo gostaria de
25/05/2014

leonardo aparecido oliveira

saber se eu consigo uma casa na coab tenho

Programa Minha

araujo

uma filha de 3 mês e recebo 900,00 e preciso de

Casa Minha Vida

uma moradia

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que seu
grupo familiar participou dos sorteios do Cadastro
de Interesse em Moradia realizados em
22/09/2012 e 21/09/2013 para seleção e
hierarquização das famílias a serem atendidas no
Programa Minha Casa Minha Vida, porém não foi
sorteado. É importante esclarecer que o referido
Programa Habitacional é único em andamento no
Bom dia, fiz a inscrição na cohab em 14.05.2009

25/05/2014

Lilian Aparecida Matsuda

município de Campinas. Por ser um Programa do

e ate o presente momento não obtive nenhuma

Governo Federal, a forma de atendimento das

resposta. No primeiro sorteio que teve, não

famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18

consegui classificação. Gostaria de saber quando

Programa Minha

de dezembro de 2013, que dispõe sobre os

vai haver outro sorteio ou se devo fazer nova

Casa Minha Vida

parâmetros de priorização e o processo de

inscrição. Tenho muito interesse e necessidade

30/05/2014

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

em adquirir esse imóvel, grata se alguém puder

hierarquização do atendimento das famílias é

me ajudar. Atenciosamente Lilian

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, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia

25/05/2014

Anônimo

cadastro parav verificar o nms dos que vivm na

Programa Minha

casa

Casa Minha Vida

sempre atualizado para participar de próximos sor
Protocolo nº 862/2014 - Solicitação não
26/05/2014
compreendida / incompleta.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que a Sra. foi sorteada em
22/09/2012 para o Empreendimento
Sirius/Abaeté. Ocorre que o atendimento das
famílias para apresentação dos documentos
25/05/2014

delourdes perpetua
cangerana

fui contemplada no programa minha casa minha
vida faltou entregar o documento de residencia
estarei levando essa semana obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

necessários e montagem do dossiê já foi
encerrado faz algum tempo, tendo em vista que a

30/05/2014

quantidade de apartamentos disponíveis já foi
preenchida. Dessa forma, sugerimos que
mantenha seu cadastro atualizado para que
possa participar de próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.

Boa noite. Gostaria de saber como funciona o
processo para regularização do imóvel. Me
informaram que o primeiro passo seria a Minuta
O bairro São Judas Tadeu não pertence a Cohab

de escritura, gostaria de saber se esta informação
25/05/2014

JOSÉ CANDIDO

procede. Se sim, como devo fazer para dar
continuidade. Se não, o que devo fazer para
regularizar o processo uma vez que a
amortização foi feita em 24/04/2000. No aguardo;
José Candido

Minuta de Escritura

Campinas. Verifique se seu imóvel é da Cohab
Bandeirante.

26/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos ficha de inscrição no site.
Provavelmente você inscreveu-se em outro site.
Para cadastrar-se é necessário comparecer
pessoalmente. Abaixo segue as orientações e
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

Bom dia eu gostaria de saber, eu preenchi uma

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

ficha de inscrição no site para adquirir um imóvel.

cumprir os critérios próprios do programa,

A minha pergunta é: essa ficha pode se dizer que
26/05/2014

GABRIEL BARBOSA

já é definitiva para eu aguardar o sorteio, ou teria
que ir na COHAB para poder finalizar essa
inscrição? Me desculpe pois eu deixei os papéis
com o número de inscrição em casa.

Outros

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É

26/05/2014

necessária quando há alteração de 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. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações, para cadastro:
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
26/05/2014

Anônimo

Qual o procedimento para conseguir uma casa do

Programa Minha

Programa Minha Casa Minha Vida?

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
26/05/2014

Anônimo

Para vaga de assistente social junior, posso fazer
inscrição via internet ?

As inscrições para o Processo Seletivo 01/2014
Outros

foram realizadas de acordo com o ítem 5, das
inscrições, do edital publicado.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
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
Bom dia, gostaria d e saber quais os documentos
26/05/2014

Anônimo

necessários para fazer inscrição do programa.
procurei no site, mas não encontrei. Att.

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu vi essa informação na internet,
(http://concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/Co
ncurso-cohab.html) . mas não encontrei nada no
site da COHAB. Gostaria de saber se é verdade?
A Companhia de Habitação Popular de Campinas
(COHAB), no estado de São Paulo, publicou o
edital nº 01/2014 de Processo Seletivo
Simplificado com o intuito de contratar 06
profissionais para atuar no órgão como Assistente
Social Jr. Os interessados devem ter graduação

26/05/2014

Carlos

na área e registro no Conselho da categoria. O

O edital do Processo Seletivo 01/2014 foi

selecionado terá salário de R$ 3.092,14, por

publicado no Diário Oficial do Município de

jornada de trabalho de 30 horas semanais. Além
do salário,o candidato fará jus a Vale Refeição,
Convênio Médico, Auxílio Creche, Seguro de Vida
e Acidentes e Auxílio Funeral. As inscrições só
serão aceitas presencialmente, pelo período de
22 a 28 de maio de 2014, na sede da COHAB,
localizada na Av. Pref. Faria Lima nº 10, Parque
Itália, Campinas/SP. O horário de atendimento é
das 8h às 16h30. Não será cobrada taxa de
inscrição. Os inscritos serão selecionados através
de Análise Curricular. O seletivo terá validade por
seis meses e será improrrogável.

Outros

Campinas no dia 21/05/2014, contendo todas as
informações referentes à sua realização.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
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.

olá boa tarde gostaria de saber como faço para

Atualização É necessária quando há alteração de

fazer um cadastro na coabh? na verdade tentei
26/05/2014

Antonia Marciana

fazer um mais me informaram que só poderia
quando eu tivesse doi anos aqui em campinas e
ja tenho mais de dois anos.como faço para
cadastrar? Att.. ANTONIA..

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
26/05/2014 juliess marcely lima da costa

eu quero fazer minha inscriçao da casas

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

27/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
27/05/2014

ARIADINE N SILVA
MORAIS

Bom dia

Programa Minha

Protocolo nº 972/2014 - Solicitação não

Casa Minha Vida

compreendida / incompleta.

27/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia, gostaria de saber quais documentos
levar, para trasferencia de minuta, pois fiz um

27/05/2014

Anônimo

sessão de direitos no cartorio com o antigo dono

Para orientar quais são os documentos

da minha casa passando os direitos para mim, e

necessários, solicito que seja informado o nº do

gostaria de passar a minuta em meu nome, pois

Minuta de Escritura

irei ai essa semana gostaria de saber quais

contrato, nome do adquirente e endereço do

30/05/2014

imóvel. ,

documentos e se tem alguma taxa para pagar
obrigado julio antonio de oliveira
Solicitamos cópia do contrato em referencia
Pode-se fazer o pedido, porém para a retirada é

(141.0202), com os dados completos do

27/05/2014

Alex Pinto dos Santos

proprietário, para fins de atualização do

necessário o proprietário ou em caso de

contribuinte no banco de dados do Cadastro

falecimento, os herdeiros. Outra informação

Técnico Imobiliário, da Prefeitura Municipal de

Outros

importante é o agendamento para a retirada do

Capivari. Atenciosamente. Alex Pinto dos Santos

documento. Para isso, é necessário ligar no (19)

Coord.de Atividades do Depto.de Cadastro

3119-9574. Aguardo retorno.

Técnico.

27/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão do próximo sorteio. Caso
tivera mudança de endereço, telefone, emprego,
renda ou da composição familiar, deve-se
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue 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

27/05/2014

Némora Elizangela Leite da
Silva

Quero saber qual será a data do próximo sorteio
pois meu cadastro é de 2009 e estou
aguardando.

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Programa Minha

cumprir os critérios próprios do programa,

Casa Minha Vida

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

27/05/2014

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

Retificando a solicitação 00974/14, vimos por
meio deste, com referencia ao
contrato(141.0202), solicitamos os dados
27/05/2014

Alex Pinto dos Santos

completos (CPF e RG) do mutuário, para fins de
atualização do contribuinte no banco de dados do
Cadastro Técnico Imobiliário, da Prefeitura
Municipal de Capivari. Atenciosamente. Alex
Pinto dos Santos

Outros

Por motivos legais, não é permitido informar
dados pessoais de adquirentes.

27/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Neste momento a cohab nao tem hoje nenhum
Com renda familiar de R$ 3.000,00 eu consigo
27/05/2014

Alex Pinto dos Santos

financiar uma casa de R$ 200.000,00 por algum
programa da Caixa Economica Federal.

Programa Minha
Casa Minha Vida

imovel ai, quanto a caixa entre no site da caixa e
va ate a simulador da caixa e la voce pode ter a

29/05/2014

simulaçao conforme as informaçoes solicitadas.
estamos a disposiçoes
Até o momento não temos previsão de próximos
sorteios para seleção de famílias para o
Programa Minha Casa, Minha Vida. Sugerimos

quero saber mais ou menos quando vai sair a
nova arremessa do programa minha casa minha
27/05/2014

Cristiane Romão da Silva

vida e quero saber também se o bairro JD paraiso
de viracopos ou novo residencial Jociara vai sair
mesmo do terreno

que mantenha seu cadastro sempre atualizado e
Programa Minha
Casa Minha Vida

aguarde a aprovação da construção de novos
empreendimentos. Com relação a remoção das
famílias do Jd. Paraiso de Viracopos e Jossiara,
sugiro que entre em contato com a Secretaria de
Habitação, órgão resposável pelas referidas
áreas. Telefone: 3119 9621 ou Rua São Carlos,
677 - Parque Itális (ao lado da COHAB).

30/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Fui contemplada com um apartamento
no Residencial Sirius e gostaria de saber como
anda os processos para a entrega dos
apartamentos. A última notícia que tive quando
liguei na Cohab é que o processo estava agora

Em atendimento a sua solicitação temos a

no cartório, ja que documentos pendentes na

informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3

prefeitura ja estavam ok. Os apartamentos da

faltantes do empreendimento Sirius, esta

Santos Dumont estão mais adiantados, o

aguardando resolução das questões de

processo não é o mesmo? A previsão de
27/05/2014

legalização da obra. Está previsto a Vistoria e

Fabiana Correa da Silva

mudança era dezembro 2013 , depois ficou sem

Programa Minha

Assinatura de Contrato para o mês de Julho, no

Benetazzi

previsão de entrega por que os apartamentos iam

Casa Minha Vida

entanto entraremos em contado assim que essas

ser entregues com piso, isso foi o máximo, só que

datas forem confirmadas, para informar o local e

ja estamos em maio 2014 e só estou sabendo de

horário. Caso tenha trocado de numero de

notícias por que ligo na Cohab; quero aproveitar e

telefone, por favor, entrar em contato conosco

deixar meus parabéns pelo ótimo atendimento

através do telefone: (19)31199648/9644, para

que tenho recebido, seja qual for a pessoa que

atualizar os telefones de contato.

me atende, todos são muito simpáticos e passam
a impressão que estão no aguardo da entrega
tanto quanto a gente. Fico no aguardo de novas
notícias. Tenham todos um ótimo dia.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
Boa tarde Gostaria de saber como funciona e
27/05/2014 Gislaine de Almeida Toledo

como faço para me inscrever? Quais são os
critérios? Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

27/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para cadastro:
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
27/05/2014

Leonardo Diogo Fernandes
de Freitas

Bom dia, gostaria de obter informações a respeito
das Inscrições do Programa Minha Casa e Minha
Vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

27/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Cohab está cadastrando os interessados.
Abaixo segue 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

Boa tarde, Eu gostaria se possível receber

apresentada. Lembramos que para participar do

informações sobre o Programa Minha casa minha

Programa Minha Casa Minha Vida, os

vida, fiz um simulado no 10º feirão da casa

interessados deverão cumprir os critérios próprios

própria e estou com o simulado. Também gostaria

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

de saber como posso fazer a incrição, pois

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

trabalho em período integral de segunda a sexta
27/05/2014

Luciana Pereira

feira e tenho um pouco de dificuldade para estar

Programa Minha

indo até a cohab, gostaria de saber os horários de

Casa Minha Vida

atendimento,a documentação que preciso levar

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

27/05/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas

para fazer a inscrição e se está aberta a inscrição

formas: TRABALHO - comprovação através da

para o programa minha casa minha vida aqui em

carteira profissional, sem necessidade de ter

Campinas, enfim gostaria de receber todas as

permanecido dois anos seguidos no mesmo

informações, Ficarei aguardando resposta, Grata,

emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada

Luciana Pereira.

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

27/05/2014

Anônimo

Como faço para saber as casas de reintegração
de posse disponíveis para compra?

Favor procurar a Cohab de segunda a sexta feira
Outros

08:00hrs as 16:00 falar com Sebastiao, Guilherme
ou Cesar o qual darão orientação.

29/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de receber uma proposta de quitação ou
se puder parcelar as prestações atrasadas pois já
A Cohab Campinas não possui imóveis em

entrei em contato com o promitente comprador e
27/05/2014

krishna kalina

ele esta ciente que vou pagar so preciso de um

Outros

Piracicaba. Pode ser que seja na Cohab

28/05/2014

Bandeirante. O telefone é (19) 3731-7600

contato da cohab preciso saber qual e o valor
total das prestações atrasadas desde de já
agradeço e aguardo contato

Conforme edital do Processo Seletivo 01/2014,
Boa tarde sou do Parana me formei la de

ítem 2, Das funções, os requisitos exigidos são o

assistente social, e vi o regulamento das
27/05/2014

Anônimo

incriçoes, so que nao tenho experiencia nenhuma

curso superior em Serviço Social e o registro
Outros

junto ao Conselho profissional respectivo. A

me formei em 2012 pela Unopar, eu tenho

experiência profissional é um critério de

alguma chance.

pontuação do processo, e a falta dela não é

06/06/2014

impeditivo para participar deste processo.
Sua documentação já foi analisada pela Caixa
Econômica Federal e considerada COMPATÍVEL

27/05/2014

Fabiana Moquiuti

Quando levei a documentação para montar a

para o Programa Minha Casa, Minha Vida -

pasta me informaram que seria para o

Empreendimento Abaete. Dessa forma, deverá

condomínio Abaeté, gostaria de saber se ha

Programa Minha

aguardar a definição das datas das próximas

alguma posição em relação a isso...pois qdo fui

Casa Minha Vida

atividades, como visita a obra, sorteio dos

sorteada nao recebi a correspondência só fiquei

endereços dos apartamento e reuniões

sabendo pq pesquisei na internet.

preparatórias. Assim que ocorrer a definição das

30/05/2014

citadas datas, funcionários da COHAB entrarão
em contato.
Em resposta a sua solicitação, temos a informar
oi gostaria de sabre se já saiu a data pra
27/05/2014

sueli soares

asinaçao do contato do condomínio 3 na vila
abaite des de já agradeço

que os condomínios 3 e 5 do empreendimento
Programa Minha

Abaeté esta previsto a Vistoria e Assinatura de

Casa Minha Vida

Contrato para esse Mês de Junho/14,assim que
as datas forem confirmadas entraremos em
contato por telefone.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estou reclamando novamente pois, até o
momento não foi feito nada referente a invação
da Rua Caminho da Divisa, no nucleo residencial

Estamos encaminhando novamente a denúncia à

vila palmares...proximo a escola hercy moraes no
28/05/2014

Anônimo

campos eliseos, os moradores foram retirados
para o Jd Bassoli e estao demarcando os

Secretaria de Habitação - SEHAB, para as
Outros

devidas providências. Caso queira mais

29/05/2014

informações, entre em contato no telefone: 3119 -

terrenos novamente onde morava, ja tem

9613.

maderites e teias no local para ergue barracos.
Estao inumeros terrenos ja cercados. todos ja
tem donos. Vcs precisam fazer algo.

Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3
faltantes do empreendimento Sirius, esta
aguardando resolução das questões de

28/05/2014

JULIANA CRISTINA
LAMANUEL DE MIRANDA

legalização da obra. Está previsto a Vistoria e

BOM DIA. FUI SORTEADA COM UMA DAS
UNIDADES DO RESIDENCIAL SIRIUS NO DIA
17/08/2013.J

Outros

Assinatura de Contrato para o mês de Julho, no
entanto entraremos em contado assim que essas
datas forem confirmadas, para informar o local e
horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor, entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3
faltantes do empreendimento Sirius, esta
aguardando resolução das questões de

28/05/2014

JULIANA CRISTINA
LAMANUEL DE MIRANDA

legalização da obra. Está previsto a Vistoria e

BOM DIA. FUI SORTEADA COM UMA UNIDADE
DO RESIDENCIAL SIRIUS NO DIA

Outros

17/08/2013.PARTICIPEI DE TODAS AS REUNI

Assinatura de Contrato para o mês de Julho, no
entanto entraremos em contado assim que essas
datas forem confirmadas, para informar o local e
horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor, entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.

Boa tarde gostaria de informações sobre as
28/05/2014

Anônimo

bombas de água que há no condominio esta sem
uso ja a varios anos gostaria de saber se posso

Outros

descartar
Boa tarde gostaria de informações sobre as
28/05/2014

Anônimo

bombas que tem nos condomínios elas estão sem
uso há varios anos gostaria de saber se posso
descartalas

Outros

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as informações para o cadastro:
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

Olá, gostaria de saber como eu faço para fazer
28/05/2014

Julia Pereira dos Santos

um cadastro na cohab, solicitando uma moradia,
gostaria de saber o que é necessário de
documentação e quais os requisitos. obrigado

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

29/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você tem cadastro na Cohab Campinas. Caso
tivera mudança de endereço, telefone, emprego,
renda ou da composição familiar, deve-se
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue 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
Boa noite gostaria de saber como q ta andando o
28/05/2014

debora adriano da silva

meu cadastro..e quando q vai comesar a fazer
cadastro deste ano 2014..

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Programa Minha

cumprir os critérios próprios do programa,

Casa Minha Vida

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

29/05/2014

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

28/05/2014

iscricao 2009

29/05/2014

Sérgio Petroni

0000000000000000000000000000000000000
eu preciso do termo que quitação da casa pra
fazer inventario

Programa Minha
Casa Minha Vida

Solicitação não compreendida / incompleta.

29/05/2014

A Cohab Campinas não possui imóveis em Tuiuti.
Termo de Quitação

Pode ser que seja na Cohab Bandeirante. O
telefone é (19) 3731-7600.

29/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e não
localizamos nenhum cadastro de interesse em
moradia em seu nome e nem em seu CPF. Sendo
assim, sugerimos que compareça na sede da
COAHB (Avenida Prefeito Faria Lima , 10)de
segunda a sexta, das 8h às 16, com os seguintes
documentos para realização do referido cadastro:
Pré-requisitos:
Bom gostaria de ter uma casa da cohab pois eu já

poderá ser através de: declaração escolar,

fiz o cadastro há alguns anos atrás porém fui

declaração do posto de saúde ou carteira

informada de que a preferencia era pra quem é
29/05/2014

Geisa santos

casado e possui dependentes . Eu não sou
casada e não tenho dependentes e não tenho

Comprovar pelo menos 2 anos

de moradia ou trabalho em Campinas, que

profissional com registro em Campinas de no
Outros

mínimo 2 anos;
(originais):

uma casa moro na casa de uma amiga onde fica

Documentos necessários

CPF (do casal);

02/06/2014

RG (do casal);

RG ou cert. nasc. dos dependentes

muito dificil pois existem muitas pessoas morando

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);

la e sinto a necessidade de ter o que é meu

Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);
viúvo);

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se

Certidão de casamento com averbação

da separação judicial ou divórcio (se separado ou
divorciado); e

Certidão de nascimento dos filho

BOA TARDE! POSSUÍMOS UM IMÓVEL
Para o financiamento do material de construção é

QUITADO. EU GOSTARIA DE SABER SE A
29/05/2014

Natasha

COHAB OFERECE ALGUM TIPO DE AUXÍLIO
PARA REFORMA EM APARTAMENTOS.
DESDE JÁ AGRADEÇO.

Outros

necessário contactar a FUNDAP pelo o telefone
3119-9615. Att,

29/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Solicito revisão de agendamento, ANTECIPANDO
a data 27/06/2014. Agendamos com Sr. Felipe,
para dia 03/06/2014, porém hoje (29/05)

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

recebemos a ligação do mesmo informando que o

em referência, solicitamos o comparecimento

retorno foi prorrogado para dia 27/06/2014 sem

nesta Companhia, no horário das 08h às 15h30,

um motivo específico. Precisamos com
29/05/2014

Virginia Maria Gili

URGÊNCIA seguir com o processo de

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar Felipe ou Wladimir,

regularização do imóvel, bem como da Minuta de

ou ainda, através dos telefones: (19) 3119-9591

Escritura uma vez que já estivemos

ou 3119-9592. Endereço da Cohab/CP - Avenida

pessoalmente disponíveis a fornecer toda

Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália -

documentação necessária, histórico de

Campinas / SP.

pagamentos e Contrato de Compra e Venda.
Ficamos no aguardo, e agradecemos a atenção!

02/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.

queria saber como participar programa minha

Atualização É necessária quando há alteração de

casa minha vida. tenho 34 anos vim do interior
29/05/2014

sergio thomaz da silva

moro em uma pensão faz 4 anos que pago

Programa Minha

aluguel tenho uma ganho baixo 1.200 reais por

Casa Minha Vida

mês sendo assim não consigo uma moradia. att;
Sérgio

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

30/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de

Gostaria de participar do cadastro de sorteio do
29/05/2014

Jefferson Rubin de Toledo

programa MINHA CASA MINHA VIDA, Obrigado.

Programa Minha

Pois sou solteiro e morro em casa cedida .. Sem

Casa Minha Vida

mais agradeço. Jefferson R Toledo

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

30/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

sou morador do residencial sirius em campinas na
qual faz parte do projeto minha casa minha vida
em parceria com a cohab campinas gostaria de
saber se realmente existe um projeto chamado
alfavela que estaria registrado na cohab com o
consentimento da mesma pois o tal projeto esta
29/05/2014

Anônimo

usando o nome da cohab campinas para pedir

Outros

dinheiro do condominio cerca de trez mil reais por
mes pra nao fazer nada embora se auto entitula
projeto social gostariamos nos moradores do
comdominio campo das margaridas desta
explicacao pois se nao houver qualquer vinculo
com a cohab tomaremos as devidas providencias

30/05/2014

Anônimo

Gostaria de receber a planta baixa do meu imóvel

Outros

informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3

2013 para o Residencial Sirius, Condomínio A2

faltantes do empreendimento Sirius, esta

(Camélias.) Gostaria de saber se já tem alguma

aguardando resolução das questões de

definição para as próximas atividades e mudança
30/05/2014

Anônimo

Tenho conhecidos que já estão mudando para o
Residencial Abaeté. Esses foram chamados para
montar a pasta bem depois das famílias do
Residencial Sirius e já estão realizando suas
mudanças . Fico no aguardo. Desde já agradeço
a atenção.

30/05/2014

Em atendimento a sua solicitação temos a

Prezado (s): Fiz o sorteio da chave em agosto

para os apartamentos que estão fechados?

É necessário mais informações Nome do
proprietário No. do contrato Endereço completo.

legalização da obra. Está previsto a Vistoria e
Programa Minha

Assinatura de contrato para o mês de Julho/14,

Casa Minha Vida

no entanto entraremos em contado assim que
essas datas forem confirmadas, para informar o
local e horário. Caso tenha trocado de numero de
telefone, por favor, entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
30/05/2014

Priscila Sampaio Perluiz
Leite

Boa tarde, Necessito de informações sobre
inscrição ao programa minha casa minha vida.
Obrigado Priscila

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

30/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue 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.
Olá gostaria de saber se já estão abertas as
30/05/2014

Wilson Sebastião de Melo

inscrições, e quais documentos devo levar para
estar realizando a inscrição.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/05/2014

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

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
gostaria de saber como faço pra me cadastrar na
30/05/2014

eliane raquel da silva

cohab e quais os documentos necessários.

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

obrigada

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

30/05/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
bom dia gostaria de saber se uma pessoa pode
Necessitamos mais informações: Dados do

vender um imóvel para mim e fazer a
30/05/2014

Anônimo

transferência das parcelas para meu nome ?
aonde posso obter essas informações ? qual
seria o processo legal ? obrigado

Outros

Imóvel Endereço completo no. do contrato e
nome do proprietário

30/05/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, queria saber quando e como posso
fazer a trasferencia de minuta, pois já fiz uma
cessão de direitos no cartorio, e preciso fazer a
trasferencia ai na COHAB, POIS ESTIVE AI
ESSA SEMANA É UM ATENDENTE DISSE QUE
ESTÁ BLOQUEADO PARA TRASFERENCIA
30/05/2014

Anônimo

POIS EXISTE UM FUNDO QUE NÃO FOI
REPASSADO PARA A COHAB, POR CAUSA
DISSO NÃO CONSIGO TRASFERIR PARA MEU
NOME, POIS MINHA DUVIDA É QUANTO
TEMPO VOU TER QUE ESPERAR POR
ISSO??? SE PUDER ME AJUDAR EU
AGRADEÇO MARCOS

Necessitamos de mais dados, como: Nome
Outros

completo do proprietário N. do contrato Endereço
Completo.

02/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça a Cohab seguindo as orientações
abaixo: 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

30/05/2014

Anônimo

boa tarde eu tenho 18 anos sou órfã deis dos

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

meus 4 anos, ganho 900 reais por mês e pago

necessária quando há alteração de endereço,

350 de aluguel e gostaria de saber se consegui
participar do programa minha casa minha vida e

Outros

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no

se tenho algum beneficio devido minhas

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

condiçoes.

TRABALHO - comprovação através da carteira

02/06/2014

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 tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. 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,
bom tarde Quando começa as incriçoes do
30/05/2014

MARIANA THAYNA SILVA
FERREIRA

programa minha casa minha vida 2014 e como
funciona?? no meu caso que moro de aluguel
ganho 900 reais por mes e sou orfa tenho algum
beneficio???

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/06/2014

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

Estamos cadastrando os interessados. Não há
término do cadastro, porém há momentos em que
é suspenso para organização do sorteio. 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
30/05/2014

camila francalino soares

gostaria de saber como faço para me increver no

Programa Minha

progama? e ate quando vai as inscruicoes

Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

02/06/2014

Atualização É necessária quando há alteração de
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. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça a Cohab pessoalmente. Abaixo
segue 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.
31/05/2014

bruna de lima oliveira

onde faco cadrastro pra habitacao popular tenho

Programa Minha

cadrastro do bolsa familia

Casa Minha Vida

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

02/06/2014

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

Abaixo segue 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.
Atualização É necessária quando há alteração de
31/05/2014 rosemeri dos santos leardini

como eu faço para me cadastrar

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

02/06/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Prezados gostaria de saber qual e o prazo pra

Em resposta a sua solicitação, temos a informar

chamar para fazer a assinação do contrato do
condomínio 3 da vila abaite,eles me deram um
31/05/2014

jessica amaral dos santos

prazo que ate o dia 30/05/2014 eles iam chamar
para fazer assinação do contrato mais ate agora
eu não tive retorno. Att Jessica Amaral dos
Santos Campinas 30/05/201454

que os condomínios 3 e 5 do empreendimento
Programa Minha

Abaeté esta previsto a Assinatura de Contrato

Casa Minha Vida

para esse Mês de Junho,assim que as datas
forem confirmadas entraremos em contato por
telefone.

06/06/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É necessário comparecer à Cohab Campinas,
pessoalmente. Abaixo segue 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.
31/05/2014

jennifer souza ferraz

gostaria de saber se tem como fazer inscrição e
cadastro pela internet

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

02/06/2014

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

