cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estou morando em Campinas há 02 anos,vim de
Minas Gerais a procura de oportunidades

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

melhores para minha vida.Necessito de uma casa

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

para morar,moro de favor na casa dos

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

outros.Tenho uma filha de 14 anos que ainda está

principais requisitos para se inscrever no

em Minas Gerais com a minha mãe,pois não
01/08/2014

MARCIA DO SOCORRO

tenho condições de trazê-la e ter que pagar um

Programa Minha

ÂNGELO

aluguel para nós 02.Sou mãe solteira e não

Casa Minha Vida

recebo nenhuma ajuda do pai dela,o mesmo é

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

01/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos

Angolano e nem mora mais no Brasil,nem

está no site: www.cohabcp.com.br

registrou a filha.Não necessito de uma casa

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

gratuita,eu quero pagar as prestações,mas de

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2

uma forma onde as prestações caibam no meu
bolso..

Para determinar o prazo de entrega da 2ª via de
01/08/2014

Anônimo

Bom dia , qual o prazo de entrega para cópia de
contrato e qual o valor.

Cópia de contrato

contrato (copia autenticada), é necessário o nº do
contrato para verificação. Referente ao valor, R$
58,00 para retirada na sede da Cohab/Campinas.

01/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
01/08/2014

Anônimo

Quais documentos para inscrição ?

Programa Minha

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Casa Minha Vida

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

01/08/2014

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2. Luzia dos Santos Serviço
de Informação ao Cidadão Cohab Campinas
01/08/2014

Anônimo

bom dia

Outros

boa tarde vcs consideram o tempo de moradia na
cidade de campinas ou tempo de cadastro, pq eu
01/08/2014

Anônimo

tenho cadastro desde 2001 e morro em campinas
32 anos..e tem gt q mora pouco tempo é já foi

Programa Minha
Casa Minha Vida

contemplado..
s peço emcarecidamente que vcs me ajude a
ficar na fila de espera prescizo urgente dessa
01/08/2014

claudia leandro

casa estou sem moradia no mmento moro de
favor e esta muito dificil a minha situaçao com 3
filhos.

Programa Minha
Casa Minha Vida

01/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá gostaria de saber como fazer o cadastro pois
sou morador do jardim do lago 2 e quando foi
iniciado o cadastro dos moradores na epoca eu

Os Cadastros realizados no Jardim do Lago 2

não inscrevi pois a casa que moro pois era menor
01/08/2014

Ricardo souza da silva

de idade e hoje como já sou maior de idade e

Outros

esta casa não está cadastrada gostaria de saber

foram para famílias moradoras de área de risco.
Você pode estar vindo aqui e realizando seu

29/08/2014

cadastro no CIM e aguardar sorteio

como iniciar este cadastro . O endereço dela é
Rua marcelina rodrigues paschoal, 482, jardim do
lago 2 campinas Obrigado

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
01/08/2014 erika cristina rocha da silva

preciso saber como faço pra me cadastrar no

Programa Minha

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
Boa noote gostaaria de saber se tem incricoes

principais requisitos para se inscrever no

abertas na idade de campinas e como faco a
01/08/2014

Anônimo

inscricao e quais documentos nescessario,

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

agradeco desde ja a atencao. Eduardo de Castro

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

webedu@terra.com.br

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

06/08/2014

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Gostaria de saber qual o procedimento para
01/08/2014

Anônimo

cadastrar no programa minha casa minha vida ou
na cohab e os documentos necessário.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ME
02/08/2014 Ezequiel Soares dos Santos

INSCREVER NA COHAB E QUAIS

Programa Minha

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. GRATO

Casa Minha Vida

EZEQUIEL SOARES

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

06/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Sr. Wagner, bom dia. Por favor, compareça na
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira, entre

EU GOSTARIA DE SABER SE EXISTE NO SITE

8:00 e 16:00 horas para fazer ou atualizar seu

A POSSIBILIDADE DE FAZER A INSCRIÇÃO

cadastro. Os dois principais requisitos para se

NO PLANO MINHA CASA MINHA VIDA, ASSIM
02/08/2014

wagner

inscrever no Programa Minha Casa Minha Vida,

COMO TAMBEM NO PREJETO COHAB, E

Programa Minha

são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há mais

EXISTE A POSSIBILIDADE DE FAZER ONLINE?

Casa Minha Vida

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

SE SIM, QUAL SERIA O LINK, EU PROCUREI

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A lista de

PELO SITE, MAS NÃO ENCONTREI NADA

documentos está no site: www.cohabcp.com.br

RELEVANTE.

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2. Luzia dos Santos Serviço
de Informação ao Cidadão Cohab Campinas

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

02/08/2014

pedro soares filho

SOLICITAÇÃO
gostaria de saber se esta quitada e ainda esta no
meu nome.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

De acordo com nosso sistema, o seu imóvel já
Termo de Quitação

possui Escritura no Segundo Carório desde

04/08/2014

dezembro de 2013.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

02/08/2014

Eduardo de Castro

Boa Tarde Gostaria de saber se esta abertas

principais requisitos para se inscrever no

inscrições para programa habitacional COHAB na

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

cidade de Campinas-SP, como posso efetuar esta

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

inscrição e quais os documentos necessários

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

para efetuar esta inscrição. Atenciosamente

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

06/08/2014

está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
03/08/2014

PamelaGabriela Campana

Onde devo ir pra fazer o cadastro??? E quais os

Programa Minha

documentos solicitado??

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

BOA TARDE GOSTARIA DE FAZER O
03/08/2014

vera lucia dalri lopes seco

RECADASTRAMENTO DA CASA POR ISSO
ESTOU NOVAMETE ME RECADASTRAMENTO

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

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

EU MORO NO FUNDO DA MINHA MÃE.

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

por que não recebo minha casa estou cansado de
esperar tem terreno da cohab que não esta sendo
03/08/2014

CARLOS MIRANDA DA
SILVA

usado ,mas esse bando de maconheiros da
cohab que vcs fizeram que não tem um
campineiro todos eles tem casa eu 44 anos de
sousas não tenho nada vou invadir algum lugar
se não adianta ser honesto !

Programa Minha
Casa Minha Vida

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite, Preciso saber se uma casa situada à
Rua Salvador Lombardi Neto, número 223, Vila
Nova Teixeira, cidade de Campinas. É uma casa
03/08/2014

Anônimo

financiada pela Cohab e a transação foi realizada
na década de 1970, aproximadamente, pois não

Cópia de contrato

sei o ano exato. O contrato deve estar em nome
de Isabel Pires de Andrade Cardoso ou , então,
Antônio Carlos Cardoso. Agradeço a atenção.
gostaria de saber se meu cadastro esta valido.
pois não consigo saber. e faz muito tempo que
espero por boas noticias , mas só quem não é de
campinas que contribui com seu crescimento
03/08/2014

CARLOS MIRANDA DA
SILVA

econômico a 44 anos em sousas campinas sp
,não tem direito a cohab de sousas esta cheia de
nordestinos de vários estados sem preconceito
mas justiça, mas seriedade pois me cinto excluído
do meu estado SP. ainda tenho cadastro!
obrigado e me perdoe se fui deselegante nas
palavras

Programa Minha
Casa Minha Vida

O bairro Vila Teixeira não é administrado pela
COHAB CAMPINAS.

04/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
04/08/2014

simone regina

bom dia. Gostaria de saber como faço para me
inscrever.

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

06/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

O genitor da solicitante, Sr. CIRO SABINO, RG
9.197.186, natural de Cabo Verde-MG, era
proprietário do imóvel localizado na Rua Roberto
Ribeiro Silva, n. 115, Parque Nossa Senhora das
Dores, 1a Etapa, cidade de Limeira. Referido
imóvel ele adquiriu mediante contrato de
04/08/2014

Edilaine Aparecida dos
Santos Sabino

financiamento junto a COHAB e antes de falecer
ele já havia quitado integralmente. Ele veio a
falecer no dia 26/01/2013. Desde então, quem
reside no imóvel é o irmão da solicitante (irmão
por parte de pai). A solicitante, todavia, não está
tendo acesso ao contrato, precisando de uma 2a
via para providências judiciais. Assim, requer
cópia desta 2a via. ficando no aguardo, desde já
agradeço. att. Edilaine.

O bairro Parque Nossa Senhora das Dores em
Cópia de contrato

Limeira não é administrado pela COHAB
CAMPINAS.

04/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Desejo saber se meu nome foi sorteado
no último dia 30/06/2014, pois infelizmente só
soube hoje deste sorteio. Nos anteriores eu
acompanhei e não tive a sorte. Tenho um filho
que nasceu com LÁBIOS LEPORINO E FENDA
PALATINA COMPLETA, têm sido uma luta
04/08/2014 Terezinha Maria de Oliveira

constante, entre consultas, exames,

Programa Minha

cirurgias,dentistas,fônaudiólogo e agora iniciará

Casa Minha Vida

tratamento com psicólogo, e os gastos são
muitos.Por favor !!!!!!!! eu necessito!!!!!! Moro com
minha tia, e em breve a filha dela vai casar e irá
morar onde moro!!!! Meus dados permanecem os
mesmos atualizei em 2012. Grata e aguardo
retorno. Terezinha
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Gostaria de me escrever para esta conseguindo
04/08/2014

Rivaldo galdino de lima

uma casa ,mas gostaria de saber o que preciso
levar de documentos,obrigado

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom Dia, Gostaria de saber se minha inscrição é
valida para participar do próximo sorteio Minha
04/08/2014

Bruno Leandro Martins

casa Minha vida da COHAB Campinas e quando
se realizara? Meus dados são: Nome : Bruno

Bruno Leandro Martins

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteios. Se houve alguma mudança em seus
dados pessoais é aconselhável atualizar
temos previsão de data para o próximo sorteio.
O seu cadastro está ativo para participar dos

valida para participar do próximo sorteio Minha

sorteios. Se houve alguma mudança em seus

se realizara? Meus dados são: Nome : Bruno

06/08/2014

pessoalmente na COHAB CAMPINAS. Ainda não

Bom Dia, Gostaria de saber se minha inscrição é
casa Minha vida da COHAB Campinas e quando

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo para participar dos

Leandro Martins CPF : 224-935-11808 Grato Att,

04/08/2014

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Leandro Martins CPF : 224-935-11808 Grato Att,

dados pessoais é aconselhável atualizar

06/08/2014

pessoalmente na COHAB CAMPINAS. Ainda não
temos previsão de data para o próximo sorteio.

COMPREI UM IMOVEL SITO A RUA RUBENS
TOBIAS 189, BARRA MANSA, MORUNGABA
CONSTRUIDO PELA COHAB. GOSTARIA DE

04/08/2014

SERGIO GUEDES
GONCALVES

SABER O QUE É NECESSARIO PARA

PARA TRANSFERIR É NECESSARIO QUE

TRANSFERIR O IMOVEL PARA MEU NOME.

VENHA ATE A COHAB E TRAGA OS

P.S.: O IMOVEL FOI VENDIDO PELOS
ANTIGOS PROPRIETARIOS(HOJE A ESPOSA

DOCUMENTOS PARA SEREM ANALIZADOS.
Outros

UMA DAS EXIGENCIAS É SE FOI FEITO O

JA FALECIDA) PARA O SR MICHEL QUE POR

INVENTARIO. PARA RESPONDER DE FORMA

SUA VEZ VENDEU O IMOVEL PARA MIM,

CORRETA VENHA ATÉ A COHAB E OBTENHA

POREM O IMOVEL CONTINUA NO NOME DOS

A ORIENTAÇAO

PRIMEIROS PROPRIETARIOS. QUERO
REGULARIZAR A SITUAÇÃO JUNTO A COHAB.
COMO DEVO PROCEDER?

08/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Conheco uma pessoa q ganhou um apartamento
Anônimo

anos e a pessoa veio me oferecer o imovel pois

DATA
RESPOSTA

Esses apartamentos não podem ser alugados,

pois morava na area de risco ha peloenos dois
04/08/2014

RESPOSTA

vendidos e emprestados durante 10 anos. A
Outros

pessoa tem que morar no apartamento, esse é o

ira vendelo qual seria o procedimento correto? Eu

tempo de quitação, caso ocorra algo nesse tipo,

posso comprar e financiar o imovel

perderá quem vendeu e quem comprou.

09/09/2014

Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Por favor, compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
16:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
Os dois principais requisitos para se inscrever no
04/08/2014

Anônimo

qual a data do próximo sorteio?

Programa Minha

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

Casa Minha Vida

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

06/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Bom o nome da minha vo saiu o ano passa no
04/08/2014

Anônimo

sorteio agora quero saber se esta preste a
entregar o apartamento

Outros

Por favor envie nova mensagem informando os
dados pessoais.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, por tratar-se de informação financeira,
05/08/2014 Eugênio Nunes Santos Filho

Informação de retirada da minuta.

Minuta de Escritura

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no horário das 08h às 15h,

07/08/2014

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9599, 3119-9591 ou 3119-9592, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Endereço da Cohab/CP - Avenida
Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.
Bom dia! Gostaria de saber se o
05/08/2014

Anônimo

loteamento(Salamajú,na região do Padre
Anchieta pertence a Cohab Campinas. Agradeço

Outros

O referido loteamento não pertence à COHAB
CAMPINAS.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia ! No final da tarde de 04/08/2014
segunda feira no mesmo dia em que a
Coordenadoria Especial de Habitação Popular
(Cehap) promoveu a ação de desocupação na
Rua Antonio Focesi, no Jardim Satélite Íris 2,

05/08/2014

Anônimo

região Noroeste, como foi publicado no site da

Por favor entre em contato com a SEHAB -

COHAB CAMPINAS os barracos foram erguidos

Secretaria de Habitação de Campinas pelo fone

novamente e os ocupantes permanecem no local,
aguardamos novas providencias para conter está
ocupação irregular principalmente pela baderna
que os ocupantes estão promovendo e por ela
esta acontecendo ao lado do Parque Natural
Municipal do Campo Grande área de preservação
ambiental. Obrigado

Outros

31199613 ou pelo 156 da Prefeitura Municipal de
Campinas.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos previsão de data para sorteio. A
inscrição só pode ser efetuada pessoalmente. Por
favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
Bom dia, gostaria de saber, se consigo realizar
incrição para a cohab via internet ou só
05/08/2014

Anônimo

pessoalmente Gostaria de saber tambem se tem
alguma moradia prevista para segundo semestre

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
Programa Minha
Casa Minha Vida

de 2014 ou 2015 grato.

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

06/08/2014

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

gostaria de saber qual a situação da sede do dic
05/08/2014

Anônimo

II, o nos moradores precisa fazer para recuperar

Outros

o unico patrimonio que temos

resposta mors de aluguel trabalho para conseguir

santos

minha casa sera que podem me dar uma posição
em que lugar eu estaria na espera ja faz muitos
anos que fiz minha inscrição obrigado

05/08/2014

MINHA CASA MINHA VIDA 1 é de R$1.600,00 e

aguardando a anos e nao tenho nenhuma
reginaldo apostolo dos

COHAB CAMPINAS.
O limite de renda para participar do PROGRAMA

gostaria de saber se um saira minha casa estou

05/08/2014

A situação está sendo analizada pela Diretoria da

a renda que consta em seu cadastro é superior a
Outros

este valor. Portanto o sr. não está participando
dos sorteios dos imóveis. Quando houver
oportunidade para rendas maiores de R$1.600,00
entraremos em contato.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia, Gostaria de saber como são realizados
os sorteios da minha casa minha vida. Porque eu
tenhu cadastro desde de 2009 e ate hoje nunca
fui sortiada, e conheco algumas pessoas que
05/08/2014

suelen marques

fizeram o cadstro bem depois de min,e elas ja
estao com suas moradias. e nem filho tem. pois

Programa Minha
Casa Minha Vida

eu tenhu um filho,trabalho com carteira assinada
a dois anos no mesmo serviço e ate hoje nunca
me chamaram. aguardo retorno muito obrigada
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
05/08/2014

Danilo Valentim Herculano

Como faço para me inscrever no programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

05/08/2014

Lucimar Carneiro

Boa Tarde! Gostaria de saber quando terá um

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

novo sorteio de casa própria?

Casa Minha Vida

sorteio.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Boa Tarde ! Gostaria de saber como faço para
05/08/2014

Fabiana Patricia Lima

me cadastrar no sorteiro - Cohab Minha casa
minha vida .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Olá boa tarde, como faço para me cadastrar no
05/08/2014

Anônimo

programa Minha Casa Minha vida, desde já
agradeço pela oportunidade! Obrigada Gabriella

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A sra. ainda não foi sorteada. O resultado do
05/08/2014

Thiala Teixeira da Silva

Não consigo me informar sobre o resultado do

Programa Minha

último sorteio está disponível neste site

último sorteio, por favor, queria que me ajudasse!

Casa Minha Vida

(www.cohabcp.com.br). Pode ser verificado

06/08/2014

também pessoalmente na COHAB CAMPINAS.
Bom dia ! Venho através deste solicitar novas
providencias para que sejam retirados novamente
os barracos de madeira montados em uma
ocupação irregular no bairro Satélite Iris II, desde
a ultima sexta feira 01/08/2014 muitas pessoas
ocupam uma área no final da rua Cesare Pugliesi
proximo as ruas Reynaldo Bommer e Antonio
Fonsechi neste bairro, onde montaram muitos
barracos de lona e madeira, segundo os vizinhos
que permanecem durante o dia no bairro
06/08/2014

Anônimo

houveram duas ações de retirada desses
barracos uma na segunda feira 04/08/2014 e
outra na terça feira 05/08/2014, porem hoje
quarta feira 06/08/2014 os barracos
amanheceram montados novamente. Como
morador deste bairro solicito novas providencias
para conter esta invasão, sei que a prefeitura agiu
rapidamente e de forma rígida, mas os invasores
insistem em permanecer no local de forma
irregular. Em virtude de resguardar minha vida
prefiro não me identificar Agradeço a atenção e
aguardo novas providencias.

Por favor, encaminhe sua solicitação para a
Outros

Secretaria de Habitação de Campinas através do
fone 31199500 ou para a Prefeitura Municipal de
Campinas através do fone 156.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Gostaria muito de me cadastrar para adquirir um
06/08/2014

KITTY CRISTINA OLIVEIRA imovel da cohab, por isso queria saber como faço
DOS SANTOS

quais os documentos, e se consigo utilizar meu

Programa Minha
Casa Minha Vida

FGTS para entrada.

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

07/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

06/08/2014

Andrea Hallam Bozzi

Queria me inscrever p ver se consigo uma

Carvalho

moradia Obg.. Aguardo resposta..

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

06/08/2014

NOME

Danielle Clotilde Alves
Barros de Siqueira

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Gostaria de obter informação referente a

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

ficha que preenchi pessoalmente na Cohab

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

unidade faria lima, isso há mais de um ano e não

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

tive nenhum tipo de retorno. Me informaram que

principais requisitos para se inscrever no

era só preencher essa ficha e aguardar retorno,
mas o mesmo não foi feito até a presente data.

Vanessa dos Santos Alves
Queiroz

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

Tenha a necessidade de me cadastrar e tentar

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

conseguir uma moradia por meio da Cohab.

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

Estou no aguardo de uma resposta. Desde já

está no site: www.cohabcp.com.br

agradeço pela atenção Danielle C.A. Barros de

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

Siqueira

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

financiamento Fiess na Caixa economica federal,
consegue fazer a inscrição na cohab para o
Minha Casa minha vida? E se a pessoa for
sorteada como fica esses financiamentos?

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber se um pessoa tem um
06/08/2014

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
06/08/2014

Janaina Cristina Garib

gostaria de saber como funciona, quero fazer o

Programa Minha

Oliveira

cadastro

Casa Minha Vida

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

07/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Gostaria de saber mais detalhes a respeito sobre
06/08/2014

Sirlei Aparecida Ritter

este programa,pois estou necessitando pois
atualmente moro com parentes.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

06/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
Por favor, gostaria de saber se a COHAB está
06/08/2014

Marcos Roberto da Silva

realizando inscrições para casa própria e suas

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

condições. Abraços e obrigado. Marcos Roberto

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

06/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

06/08/2014

adelane

como faço para me cadastrar neste programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA

06/08/2014

Anônimo

RESPOSTA
QUANDO E SORTEADO e APOS A

SABER DA VENDA DE UM IMÓVEL JÁ

ASSINATURA DO CONTRATO, A

SORTEADO MAS QUE A COHAB ESTÁ DE

RESPONSABILIDADE É DA CAIXA

POSSE NOVAMENTE OU SE VOCÊS TÊM

DATA
RESPOSTA

Outros

ECONOMICA, E TODA A VENDA SEM A

CONHECIMENTO DE DE ALGUM

ORIENTACAO DA CAIXA PODE PERDER O

CONTEMPLADO QUE QUER VENDER OU

SUBISIDIO DO GOVERNO E NUNCA MAIS

TRANSFERIR POSSE. GRATO, JOSÉ MÁRIO

PEGAR OUTRA CASA PELO GOVERNO.

08/08/2014

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
gostaria de saber se tem inscriçoes abertas para
06/08/2014

danielle maracaja

a minha casa minha vida e como faço essa
inscrição...

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

07/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Óla, minha vó quita sua casa popular nesse mês
06/08/2014

Anônimo

de Agosto gostaria de saber qual é o
procedimento que ela tem que fazer após essa
quitação.

Outros

Por favor envie nova mensagem contendo os
dados pessoais de sua avó.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
06/08/2014

Anônimo

que documentos são necessarios para fazer a
incrição ?

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

07/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

06/08/2014

REINALDO FERREIRA DE
MELO

Olá boa tarde, gostaria de saber se para me

principais requisitos para se inscrever no

cadastrar para participar de sorteios de casas

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

populares é necessário ir até o atendimento

Outros

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2

presencial? Sou solteiro e moro de aluguel quais

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

os documentos que devo providenciar.

mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

fui informada ai na cohab que as escrituras da
Anônimo

presidente da cohab assumir, gostaria de saber

DATA
RESPOSTA

A partir de segunda feira dia 11/08/2014 pode

cohab só poderão ser lavradas quando o novo
06/08/2014

RESPOSTA

Outros

quando ele/ela vai asumir, para que eu possa

comparecer aos cartórios, uma vez que esta
Cohab/CP já disponibilizou a documetação para

08/08/2014

as lavraturas das escrituras.

lavrar minha escritura obrigada

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

07/08/2014

Anônimo

Bom dia Gostaria de saber se poderia ultilizar

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

meu fgts retido na conta pra fazer amortizacao da

habitacional e/ou a seu representante legal,

divida das parcelas do apartamento...As parcelas

Programa Minha

através de Procuração específica para esse fim.

nao estao em atraso. Tem limitea de parcelas a

Casa Minha Vida

Assim, a primeira etapa é informar a sua

pagar, tem limite de valor tambem? E como devo

identificação e a do imóvel objetivado. Em caso

proceder pra fazer isso? Obrigada Elizabete

de dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9596, 3119-9601, falar com
Ana Cristina ou Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

12/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
Bom dia Gostaria de saber se poderia ultilizar

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

meu fgts retido na conta pra fazer amortizacao da
07/08/2014

Anônimo

habitacional e/ou a seu representante legal,

divida das parcelas do apartamento...As parcelas

Programa Minha

através de Procuração específica para esse fim.

nao estao em atraso. Tem limitea de parcelas a

Casa Minha Vida

Assim, a primeira etapa é informar a sua

pagar, tem limite de valor tambem? E como devo

identificação e a do imóvel objetivado. Em caso

proceder pra fazer isso? Obrigada Elizabete

de dúvidas estaremos à disposição através dos

12/08/2014

telefones: 19 3119-9596, 3119-9601, falar com
Ana Cristina ou Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.
07/08/2014

Anônimo

bom dia podem me responde por favor

07/08/2014

Outros
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER COMO
07/08/2014

Alan dos Santos Oliveira

FAÇO PRA FAZER UMA INSCRIÇÃO NA
COHAB E QUAIS OS PROCEDIMENTOS.
PODERIA ME AJUDAR?

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

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

07/08/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

boa tarde eu gostaria de saber até que Horas
vocês fica aberto para que eu´possa ir fazer

Outros

inscrição

RESPOSTA
O horário para efetuar inscrição é entre 8 e 16
horas, de segunda a sexta-feira.

DATA
RESPOSTA
07/08/2014

TODAS AS CASAS E APARTAMENTOS
SEGUEM DETERMINACAO DA DIRETORIA E

Olá boa tarde tenho uma amiga que pegou uma
casa da cohab e deu uma entrada gostaria de
07/08/2014

Anônimo

saber se vcs tem alguma casa disponivel e se
consigo pegar dando uma entrada e como
funciona?

QUANDO SAO RETOMADOS AS PESSOAS
Programa Minha

INTERESSADAS FAZEM UM PR0TOCOLO

Casa Minha Vida

DEMOSTRANDO INTERESSE. PARA ISSO E
PRECISO VIR A COHAB PARA SABER SE TEM
E PEDIR INFORMACAO COM
CESAR,GUILHERME OU SEBASTIAO.

08/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE.SOU ELEUZA.PRECIZO MT DE
UMA CASA.PAGO ALUGUEL.MT CARA.EU E
MEU MARIDO.VIVEMOS DE
BICOS.TRABALHAMOS COMO
AUTOMONOS.PARA NOS MESMOS.TEM DIA
QUE TEM MT SERVIÇO.ELE TRABALHA DE
VIDRACEIRO.EU DE VENDAS,FACHINA,DE
MANICURE EPEDICURE.TA MT DEFICIO

07/08/2014 eleuza maria da cunha silva

GANHAR DENHEIRO.PASSAMOS MTS

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

NESSECIDADES.NOS PAGA

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

ALUGUEL.800REAIS.PEÇO POR FAVOR NOS

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

AJUDA A TER MINHA CASA.NAO MT BEM DE

principais requisitos para se inscrever no

SAUDE.A VIDA JA JUDIOL MT DE ME.EU E

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

MEU MARIDO JA SOFREMOS MT.PARA VCS
TER UMA IDEIA.JA FOMOS DESPEJADOS POR

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

NAO PAGAR O ALUGUEL.TEMOS DOIS

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

FILHOS.UM JA CASOU.E A MENINA ESTA COM

está no site: www.cohabcp.com.br

NOS.AGOR CONSEGUEL UM EMPREGO.MAS

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

AJUDA MT POUCO EM CASA.VENDO

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

LATINHAS.PAPELAO PARA COMPRAR
COMIDA.ESTOU FALANDO DE CORRAÇAO E
DE VERDADE.COLOCA NOS AI.PARA NOS
TER NOSSA CASA.AJUDA NOS SAIR DESTE
ABSURDO ALUGUEL.NAO QUEREMOS NADA
DE GRAÇA.SO QUEREMOS PAGAR O QUE E
NOSSO E MORRER NA NOSSA
CASA.ESTAMOS FICANDO VELHOS E

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

EU CARLOS CESAR SILVA.VENHO FALAR UM
POUCO DE ME.SOU
TRABALHADOR.AUTOMONO.CONTA
PROPRIA.TENHO DOIS FILHOS.LUCAS E
MUNIQUE.PAGA MT CARO
ALUGUEL.800REAIS.TEM DIA QUE EU GANHO
QUANDO APAREÇE CLIENTES.MAS TEM MES
QUE EU NAO GANHO DO ALUGUEL.FICAMOS

07/08/2014

CARLOS CESAR SILVA

AS VEZES SEM UMA BOA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

ALIMENTAÇAO.PARA COLOCAR O ALUGUEL

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

EM DIA.MUE DEUS EU .MINHA CASA E DEUS

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

SABE O QUE PASSAMOS.MAS VAMOS

principais requisitos para se inscrever no

INDO.QUERO MINHA CASA E VOU PAGAR

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

CERTINHO.QUERO PAGAR O QUE E
MEU.800REAIS DE ALUGUEL.QUE

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

PAGA.PAGA NA MINHA CASA.VCS NAO

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

ACHA?ASSIM COMO TEM MUITOS

está no site: www.cohabcp.com.br

BRAZILEIROS NA MINHA SITUAÇAO.ME

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

AJUDA PELO AMOR DE DEUS,QUERO

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

MORRER E DEIXAR PARA OS FILHOS UMA
CASA.TO MT DOENTE,CANSADO E
PREOCUPADO COM O FUTURO DE MINHA
FAMILHA.NAO QUERO ENAO POSSO DEIXAR
ELES DESAMPARADOS.MINHA MULHER
TRABALHA COM VENDOS,FACHINA,E FAZ
UNHA PARTICULAR.AS VEZES.ELA TEM QUE
AJUDAR NO ALUGUEL.MINHA FILHA

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

EU ME CHAMO LUCAS.SOU CASADO.A
POUCO TEMPO.COMEÇANDO MINHA NOVA
DIDA AGORA.EU ME MINHA ESPOSA ESTUDA
E TRABALHAMOS.ESTAMOS NA LUTA COMO
TODO BRAZIREIRO FAZ.COMEÇANDO DO
ZERO.QUERO MTE PRECIZO TER MINHA
CASA.PORQUE PAGAR ALUGUEL NAO E
BRINCADEIRA.EU MINHA ESPOSA ESTA

07/08/2014

LUCAS VICENTE
FERREIRA CUNHA

COMPRANDO SO O NESSECARIO PARA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

NOSSA CASA.PORQUE QUANDO AGENTE

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

PENSA DE COMPRAR UM MOVEL.VEM O

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

ALUGUEL.AI SABE COMO E.DEIXA NOSSA

principais requisitos para se inscrever no

VONTADE DE COMPRAR AQUELE.DESEJO DO

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir

MOVEIS PRA LA.E MT DURO PAGAR
750REAIS TODO MES DE ALUGUEL.QUERO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

PAGAR MAS O QUE E MEU E DO MEUS

mil e seiscentos reais). A lista de documentos

FUTUROS FILHOS.QUANDO TIVERMOS.POR

está no site: www.cohabcp.com.br

ESTO QUERO MUITO E PRECIZO TER MINHA

ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE

CASA.NOSSO GASTO E

SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

MUITO.COMIDA.AGUA,LUZ.ALUGUEL.E
NOSSO ESTUDO QUE NAO MUITO
BARATO.BOM ESTO AI.TUDO QUE EU
FALEI.QUERO TER E PAGAR MINHA
CASA.FUTURO DE MEUS FILHOS E ATE
MESMO NETOS.ESPERO COM URGENCIA
SUA AJUDA.MT OBRIGADO.UM FORTE
ABRAÇO.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

eu gostaria de saber como comprar uma casa

Anônimo

queria pegar uma casa assim assumir as dividas
e quitar .porque não tenho condições de opagar

DATA
RESPOSTA

BOA NOITE ESTAMOS A DISPOSICAO NA

abandonada por motivo de dividas .porque eu
07/08/2014

RESPOSTA

COHAB PARA ORIENTACAO QUANTO A SUA
Outros

PERGUNTA. NESTA DATA A COHAB NAO TEM

08/08/2014

NENHUM IMOVEL DISPONIVEL PARA

aluguel .ai eu dou uma pequena entrada e

RECOMERCIALIZACAO

assumo as dividas...

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
07/08/2014

KATIA FLAVIA APARECIDA

Gostaria de saber se estão realizando cadastro

Programa Minha

DOS SANTOS

para Minha Casa Minha Vida

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

07/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! eu li a lista de candidatos aptos para
participar de novo sorteio e não localizei meu
nome, quero saber porque, pois estive ai em
junho de 2014 e me informaram que estava tudo
certo com meus dados e que eu estaria na lista

07/08/2014 Terezinha Maria de Oliveira

da próximo sorteio.Quero entender, pois estou

O seu nome consta na lista dos candidatos que

desde 2009 atualizando meus dados e em 2012

se encontravam aptos a participar do sorteio de

voltei ai e segundo uma funcionaria havia se
perdido cadastros anteriores e foi então que fiz

Programa Minha
Casa Minha Vida

tudo de novo. Será que aconteceu o mesmo de

julho/2014 porém não foi sorteado. A referida lista

08/08/2014

se encontra disponível para consulta na COHAB
CAMPINAS.

novo??????. Por favor estou na esperança que
de conseguir ser sorteada!!!! moro de favor .
obrigada aguardo retorno. Já tenho outra
solicitação que ainda não veio resposta.
Terezinha
Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

Boa tarde. Gostaria de informação sobre onde eu

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

e meu noivo podemos fazer nossa inscrição para

principais requisitos para se inscrever no

o sorteio de um dos aptos da Coahb de
07/08/2014

Denise de Paula Vieira

Campinas. Mesmo que as desse ano estejam

Programa Minha

encerradas, gostaria de informações sobre onde

Casa Minha Vida

fazer e quando será os próximos períodos de
inscrição. Fico no aguardo de um retorno. Desde
já agradeço a atenção.

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

08/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

OLÁ, GOSTARIA DE SABER SE A COHAB

07/08/2014

NUNES DA CRUZ

CASAS.PORQUE EU NÃO POSSO TER
CADASTRO DEVIDO A MINHA RENDA( 3
SALARIOS MINIMOS)ENTAO GOSTARIA DE

DATA
RESPOSTA

VOCE TEM CADASTRO NA COHAB ? MESMO

CAMPINAS VENDE APARTAMENTOS OU
ALEXANDRO SILVA

RESPOSTA

COM RENDA SUPERIOR E POSSIVE FAZER O
Regularização

CADASTRO. APOS SOLICITE INFORMACOES

Fundiária

SOBRE O QUE A COHAB TEM DISPONIVEL. A

08/08/2014

COHAB VOLTOU A CONTRUIR, PORTANTO

SABER SE TEM ALGUM MODO DE EU

MAIS UMA OPORTUNIDADE DE CONSEGUIR.

CONSEGUIR UMA CASA PELA COHAB.

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no
07/08/2014

Anônimo

posso fazer inscricao online:

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

08/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
Gostaria de está participando do projeto,tenho
meu cadastros desde 2009 tenho uma filha moro
08/08/2014

Cristiane De Fátima Isaias

com minha mãe.Preciso muito de uma
oportunidade e serei eternamente grata se voeis

principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha
Casa Minha Vida

pudessem me ajuda.

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

08/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Bom dia. Sou uma das beneficiarias do
empreendimento no Siriús cond.A1 estive
presente ontem na reunião convocada as 10:00
am para tratar assuntos ref. ao condomínio,
porem não consegui ficar até o final devido a
bagunça que o pessoal fizeram, por tanto eu
gostaria de saber como ficou o fim desta
08/08/2014

Anônimo

As mudanças do residencial Sirius A1 estão

reuniaão, pois fui informada por uma amiga que

Programa Minha

sendo realizadas neste més de setembro. Entre

estava presente, que fizeram a distribuição da

Casa Minha Vida

em contado com a COHAB caso não tenha a data

carta de mudança! porem não assinamos o
contrato ainda, e na reunião foi justamente isso
que foi dito sobre a assinatura do contrato que
seria somente em Setembro/2014. esta correto,
se realmente foi dada esta carta é so eu passar
para retirar? Aguardo Obrigada!
email:veronica@mbadministradora.com.br

de sua mudança

29/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola bom dia gostaria de saber algo eu tenho 3
filhos mora de aluguel a 10 anos e pago aluguel
caríssimo estou na fila da cohab a um tempo e
08/08/2014 vera lucia da costa dechiche

não consegui nada sendo que meu vizinho fez o

Programa Minha

cadastro e menos de seis meses foi chamada e

Casa Minha Vida

A sra. ainda não foi sorteada.

11/08/2014

mudo agora dia 04/08 porque sera eu não
aguento mais pagar aluguel me ajudem por
favorrr vera lucia dechiche 19/997505204
OLA TENHO 31 ANOS,MORO DE FAVOR NA
CASA DESSA MINHA AMIGA TENHO TRES
FILHOS SOU SEPARADA TRABALHO GANHO

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de

UM SALARIO MINIMO POR ISSO ESTOU ME

segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas

INSCREVENDO PARA VER SE CONSIGO UMA

para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

CASA POIS NAO TENHO COMO PAGAR

principais requisitos para se inscrever no

ALUGUEL FAZ UM TEMPO JA QUE NAO
08/08/2014

juliana felix coelho

ESTOU INDO TRABALHAR POIS ESTOU

Programa Minha

AFASTADA DO TRABALHO POR

Casa Minha Vida

DOENÇA.GOSTARIA MUITO QUE ALGUEM
PUDESSE ME AJUDAR COMO CONSEGUIR
UMA CASA.JA NAO MAIS PARA MORAR DE
FAVOR POR FAVOR ME AJUDEM ESTOU
FICANDO DESESPERADA NAO SEI MAIS O
QUE FAZER DESDE JA MUITO OBRIGADO!
JULIANA FELIX COELHO

Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

11/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde Por favor, tenho uma casa em
Araraquara referente ao Lote de n.13 da quadra
29 no Loteamento Jardim Roberto Selmi-Dey que
08/08/2014

GISELE BIFURCO

ainda não está em meu nome.Com a separação o
juiz concedeu 50% para cada parte, Como faço
para regularizar isso? Por favor aguardo... Desde
já agradeço Gisele Elisabete Bifurco

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de ARARAQUARA.

11/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
08/08/2014

Anônimo

oi eu queria saber como que funciona a cohab

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

11/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

. Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
08/08/2014

Anônimo

queria saber como funciona o programa minha

Programa Minha

casa minha vida ,o financiamento

Casa Minha Vida

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

11/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 PODER SABER
09/08/2014 RAUL CESARIAS PEREIRA

COREALIZAR O CADASTRO OU INSCRIÇÃO
NO PROJETO HABITACIONAL EM CAMPINAS.
GRATO RAUL CÉSAR

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

11/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois
principais requisitos para se inscrever no

Boa noite. estou muito desesperado por uma
10/08/2014 Danilo Henrique Fernandes

oportunidade para conquistar minha casa

Programa Minha

própria.hoje eu trabalho de motorista minha renda

Casa Minha Vida

é de R$ 1,226,00 agradeço a compreensão.

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

11/08/2014

- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

10/08/2014

Anônimo

Gostaria sabe como faço retira 2 via boleto para

Programa Minha

pagamento.

Casa Minha Vida

Bom dia o meu nome e jucelia, gostaria muito de
saber se vcs tem previsão de quando vai entrega
11/08/2014

juclia luz de santana

a minha casa, ou apartamento poiso meu aluquel
aumentou estou sem condiços de continuar
pagando 450,00 reais pofaor mim ajunde.

Programa Minha
Casa Minha Vida

A sra. ainda não foi sorteada.

11/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
11/08/2014

wagner aparecido da silva

Bom dia! gostaria de saber se quais docs
necessarios e horario para cadastro.

endereço, telefone, número de dependentes e
CADMUT

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

11/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 eu gostaria de saber como e onde me
11/08/2014

Gabriel

inscrevo para poder adquirir imoveis da cohab e

Programa Minha

minha casa minha vida, e que documentos

Casa Minha Vida

preciso levar meus e da minha noiva?

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

11/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
eu preciso muito de uma casa , moro de aluguel
11/08/2014

viviane de oliveira braga

tenho um filho , eu preciso muito que vcs me
ajude obrigada .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão de data para o próximo
boa tarde gostaria de saber quando sera o
11/08/2014

marielle gomes de lima

proximo sorteio da coahb , e como vou saber se
fui sorteado ....

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. A lista dos nomes sorteados está a
disposição para consulta pessoalmente na

12/08/2014

COHAB CAMPINAS e também no site
www.cohabcp.com.br.
É aconselhável atualizar o cadastro toda vez que
houver nudança em algum dadao pessoal. Por
favor, compareça na Cohab Campinas, de
segunda a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas
para fazer ou atualizar seu cadastro. Os dois

11/08/2014

tatiane das chagas ribeiro

quero saber se tenho que atualizar o meu

Programa Minha

cadastro.

Casa Minha Vida

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

12/08/2014

e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

11/08/2014

Anônimo

quanto tempo demora

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por favor,envie a sua pergunta com maiores
detalhes.

12/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É aconselhável atualizar o cadastro toda vez que
mudar algum dado pessoal. Não temos previsão
de data para o próximo sorteio. Por favor,
compareça na Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

Boa tarde fiz minha inscrição em 2009. E gostaria
11/08/2014

PRISCILA BRASILINA DE

de saber se preciso fazer alguma atualização no

Programa Minha

OLIVEIRA

cadastro. E se tem alguma previsão de próximos

Casa Minha Vida

sorteios. Obrigada.

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

12/08/2014

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ÍTEM 1.2.

Boa tarde, Gostaria de saber se a gente tem

Quando ha a reintegraçao de posse nossa

acesso a endereços de casas que estão com
11/08/2014

Ana Claudia de Mattos

ordem de despejo por falta de pagamento. Para

Pereira

que possamos dar entrada com um pedido para

diretoria passa a forma de comercializaçao e
Outros

Cesar que darao orientaçao .

pessoas que estão precisando?
bom dia eu efetuei o cadastro PMCMV e gostaria
Anônimo

Não temos previsão de data para o próximo

de saber quando vai haver mais sorteios e e

Programa Minha

sorteio. A lista de sorteados é disponibilizada para

como vou ficar sabendo voces me ligam ?? meu e-

Casa Minha Vida

consulta pessoalmente na COHAB CAMPINAS e

mail feliped446@gmail.com

15/08/2014

Cohab e os func. Guilherme , Sebastiao ou

adquirir estas residencias junto a Cohab para as

11/08/2014

seguimos esta orientaçao. Favor procurar na

também no site www.cohabcp.com.br.

12/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde tenho meu nome na cohab porém
tenho uma casa com autenticação de firma no
11/08/2014

Anônimo

cartório que está no meu nome mas é área de
risco o imóvel tem Algum problema se
futuramente eu for sorteado? Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
11/08/2014

MATHEUS DE OLIVEIRA
ANDRADE NOGUEIRA

Gostaria de saber se mesmo solteiro posso fazer
inscrição na minha casa minha vida da cohab ?
Desde já agradeço att, Matheus O A Nogueira

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 informações sobre como
12/08/2014

RAFAELA APARECIDA

comprar uma casa por meio da cohab e quais os

NASCIMENTO

documentos necessários, quais os procedimentos
a serem adotados

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

12/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Verificar se meu nome foi sorteado. Caso nao foi

12/08/2014

giovana dos santos souza

sorteado,eu volto para o proximo sorteio. Como
eh que eu faço para o proximo sorteio. Obrigada!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu nome ainda não foi sorteado. O seu
Programa Minha

cadastro está ativo para participar do próximo

Casa Minha Vida

sorteio, o qual ainda não tem data prevista para
acontecer.

12/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição precisa ser efetuada pessoal
pessoalmente. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM) 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

Quero saber se esta fazendo inscrição para casa
12/08/2014

Delma Lucia Maia

propria em Campinas e se tem como fazer pela
internet

Outros

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

12/08/2014

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 endereç

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tendo em vista que se trata de informações
financeiras decorrentes da Promessa de Compra
e Venda, solicitamos a gentileza, de comparecer
à sede da Cohab-CP, horário das 08h às 16h,
munido de documento com foto, ou ainda, entrar
12/08/2014

gilson rodrigues

quanto falta pra quitar o imomel citado a cima

Termo de Quitação

em contato através dos telefones: (19) 3119-9596
ou 3119-9601, falar com Ana Cristina ou Flávia -

14/08/2014

Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU,
objetivando atender o solicitado. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália – Campinas – São Paulo – CEP:
13036-900
Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
12/08/2014

Anônimo

quanto falta pra quitar o imovel 1390484 no nome
de francisco da silva

Termo de Quitação

através de Procuração específica para esse fim.
Assim, a primeira etapa é informar a sua
identificação e a do imóvel objetivado. Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9596, 3119-9601, falar com
Ana Cristina ou Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

14/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

12/08/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Quanto vai sair os apartamento do park redencial
takanos?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o empreendimento Takanos haverá
Outros

reuniões preparatórias nos dias 02,03,04 de
setembro.

29/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, bom dia. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM) 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
12/08/2014

Anônimo

o que precisa para fazer o cadastro, para casas
da Cohab?

necessária quando há alteração de endereço,
Outros

telefone, número de dependentes e renda. A

14/08/2014

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 endereç

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Realizei assinatura contrato dia07/08, porem nao
13/08/2014

Anônimo

recebi boleto. Estive Caixa Economica e nao esta

Programa Minha

Conforme orientação da Caixa, aguardar os envio

liberado boleto pg parapod solicita cartao minha

Casa Minha Vida

dos boletos

29/08/2014

casa melhor. o q devo fz?
BOM DIA EU FIZ A INSCRIÇAO DA MINHA
CASA MINHA VIDA JA FAZ ALGUNS ANOS E
QUERIA SABER SE AINDA ESTOU NA LISTA
13/08/2014

CRISTIANO VIEIRA

DE ESPERA PORQUE NUNCA TIVE

Programa Minha

ORTEGA

RESPOSTA E CONHEÇO MUITA GENTE QUE

Casa Minha Vida

FEZ MUITO TEMPO DEPOIS DE MIM E JA FOI
SORTIADO POR FAVOR AGUARDO
RESPOSTA OBRIGADO
Ola bom dia,por gentileza gostaria que me fosse
enviado os copias dos documentos referentes a
casa ,quitação ,data de quitação e valores e
13/08/2014

patricia aparecida munhoz

demais documentos tais como ordem de despejo
antes da quitação e todos os demais documentos
da casa referentes a ultima negociação junto a
cohab do período de maio a agosto de 2014.
aguardo

Termo de Quitação

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. Ainda não temos previsão de data para
o próximo sorteio.

20/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Sou estudante de arquitetura e
urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de
São Paulo, e estou realizando um projeto
acadêmico na área pública da R. Tenente José
13/08/2014

Renan Pinotti de Paula

Duarte com a rua Jati, onde se localiza a CEMEI

Rodrigues

Thermutis de Araujo. Gostaria de saber se a área

Sua solicitação foi enviada para seu email
Outros

ainda faz parte de planejamento da Cohab de

pessoal no Yahoo, pois irá anexado um arquivo.
Estamos á disposição para maiores

18/08/2014

esclarecimentos.

campinas como área institucional? E como
consigo um levantamento planialtimétrico da
quadra? Agradeço desde já a atenção
Gostaria de saber como fazer pra saber sobre os
sorteios pois quando fui fazer o cadastro na
13/08/2014

crislaine cristina geromin

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

cohab me passaram esse site para entrar e ficar

Programa Minha

sorteado. O resultado dos sorteios estão à

atenta sobre os sorteios mais não conseguir

Casa Minha Vida

disposição no site ou pessoalmente na COHAB

achar...?? como faço?? pois fiquei sabendo que
saiu sorteio de moradia no takanos ??

CAMPINAS.

20/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
13/08/2014

karoline bianca santos
martins

fazer incrição da cohab

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

13/08/2014

simone teixeira marocho

gostaria de ser se posso escolher casa e terreno,
nao apartamento,

Outros

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa noite! Eu por meios legais registrado em

através de Procuração específica para esse fim.

cartorio uma sessão de transferencia adquiri este

Assim, por tratar-se de informação financeira,

imovel com o numero do contrato citado acima,
13/08/2014

alan artigiani

venho solicitar um retorno de pedido da minuta de Minuta de Escritura
escritura feito em 19 de Maio de 2014 pela Sra.

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através

20/08/2014

da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que

Maria Terezinha Amancio que era antiga

prestará os devidos esclarecimentos a respeito

proprietaria do imovel. Att. Alan Artigiani

da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9599,
3119-9591 ou 3119-9592, falar com Daniela,
Felipe ou Wladimir. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

ola bom dia gostaria de saber se tem alguma
14/08/2014

helena da costa oliveira

coisa prevista para restirada dos moradores da
areia do trem

Por favor, para este assunto procure a Secretaria
Programa Minha

de Habitação de Campinas pessoalmente na rua

Casa Minha Vida

São Carlos, 677 ou através do telefone 3119
9613.

14/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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.

ola bom dia,gostaria de fazer parte do projeto

Atualização É necessária quando há alteração de

minha casa minha vida,gostaria de obter mais
14/08/2014

Valdeci da silva

informações referente o assunto sou afastado das

Programa Minha

funções elaborais devido um acidente de trabalho

Casa Minha Vida

ocorrido no ano 2011,estou preces a casar e
pago aluguel.

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA GOSTARIA DE SABER QUAL EO
MÉTODO DE DEFINIÇÃO DAS ESCOLHAS DE
MORADORES NO PLANO MINHA CASA MINHA
VIDA.PORQUE TENHO CADASTRO DESDE
14/08/2014

MEIRY SOUZA COSTA

2011, PRECISO DE UMA CASA MORO DE
FAVOR .PESSOAS COM SITUAÇÃO IGUAL A
MINHA OU MELHOR ESTÃO CONSEGUINDO
CASAS.POR ESSE MOTIVO QUERO QUE
FALEM O MÉTODO. FICO NO AGUARDO

Programa Minha

O critério de escolha do PROGRAMA MINHA

Casa Minha Vida

CASA MINHA VIDA é sorteio.

14/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
14/08/2014

Regiane alves fernandes

oi gostaria de saber quando abre novas

Programa Minha

inscricoes

Casa Minha Vida

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de tirar uma duvida porque somente em
2004 meu nome foi para sorteio de casas da
cohab pois nasci aqui e ate hoje nao fui mais
chamada para sorteios nenhum pois sou mae de
treis meninas e morro com minha mae na casa
dela e nao tem problema algum com meu
cadastro gostaria de saber como funciona esse
cadastro se desde de 2004 e ainda nao fui
14/08/2014

Adriana Cristina Pimentel

chamada deve haver algum problema com esse
cadastro pois na minha opiniao nao faz a funçao
dele pois vejo pessoas que se mudarao para ca a
4anos a possue suas residencias falta de
descaço campinas a a terra das oportunidades
para quem nao tem caracter so pra quem invade
terras aleia nao trabalham,nao contribue para a
arecadaçao municipal essas pessoas sao
prioridade sempre. desde ja grata

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 atualizar meu cadastro de
interessado em moradia,eu fiz minha inscrição no
14/08/2014

cleonice da silva

ano de 2001 e até hoje não fui sorteada,então
gostaria de atualizar meu cadastro. Grata,
Cleonice

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite. Venho mais uma vez, através desta
solicitar uma atenção em especial, para que
possam me dar uma oportunidade, de participar
do sorteio pela casa própria, pois há 11 anos
possuo cadastro na C.D.H.U, e até hoje não tive
nenhum comunicado. Sei que existem vários
necessitados, porém acredito que eu me encaixe
também na mesma, pois aguardo á anos. Por
favor , peço encarecidamente a quem possa, uma
14/08/2014 Selma Adriana de Figueiredo chance e não desconsidere a minha súplica, pois
ainda tenho esperanças de alguma "alma"
piedosa. Hoje ganho 1.300,00, sou auxiliar de
escritório e trabalho em Cosmópolis, atualizei me
cadastro neste ano de 2014, mas ao entrar no
mesmo, diz que foi atualizado em 2013. Meu
telefone é m19-982772788 ou 19-992760171.
Acreditando que não escrevi em vão Desde já
agradeço a quem puder me ajudar.... Selma
14/08/2014

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
15/08/2014

Claudinei

como faço para participar do programa ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 bom dia, gostaria de saber como poso fazer
15/08/2014

thais mara sousa lima

minha inscrição para o programa minha casa

Programa Minha

minha e quais os documentos necessários? grata

Casa Minha Vida

thais

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
15/08/2014

Anônimo

só quero saber o dia que começa as inscrições

Programa Minha

da cohab ?

Casa Minha Vida

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu gostaria de saber sobre esse novo sorteiro pq
eu fiz a incrição em 2001 e nunca sai nada pra
15/08/2014

ENAJARA LAURINDO

mim ainda como q funciona se tenho alguma

Programa Minha

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

chance pq ja fas tempo e tem gente q fes a

Casa Minha Vida

contemplado.

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

20/08/2014

inscrição bem depois e ja consegui o apto, não
consigo entender.

15/08/2014

Lilian Tacyanne Carvalho de
Lima

Boa tarde gostaria de saber guando sera
realizado o sorteio para as casas e apartamentos
do programa minha casa minha vida?

21/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 saber se posso efetuar
cadastro no programa minha casa minha vida ,
15/08/2014

Valdeir Augusto da Silva

quais os requisitos e padrões para me inscrever ,
Qual a renda e etc e documentos necessários .
Grato

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,

15/08/2014

elaine cristina moreira de
souza

eu ainda não possuo casa moro na casa de meus

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

pais com meus filhos e marido sou amasiada com

Atualização É necessária quando há alteração de

meu marido gostaria de fazer a escrição nas
casas da coab, para conseguir minha propria
casa pesso que entre em contato em meu

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

telefone pra uma resposta tenho seis filhos, quero

formas: TRABALHO - comprovação através da

saber como funciona e se eu posso participar

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
Bom dia, gostaria de saber como faço para faze o

interessados deverão cumprir os critérios próprios

cadastro de pretendentes a imóveis da Cohab, e

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

em média quantos anos uma pessoa com renda

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

abaixo de R$1.600,00 espera para ser

Atualização É necessária quando há alteração de

contemplado, como é realizado o pagamento?
16/08/2014

Alan Fernandes Rocha

Sou eu que escolho ou é por sorteio, qual bairro
eu for sorteado é lá que ficarei? Se eu me

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

cadastrar no Minha Casa Minha Vida aumenta o

formas: TRABALHO - comprovação através da

desconto na casa? Voces mostram o valor do

carteira profissional, sem necessidade de ter

imóvel antes e vou pagando, ou só depois que for

permanecido dois anos seguidos no mesmo

contemplado eu saberei o valor?

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 são os documentos
16/08/2014

andreia ferreira

necessarios pra fazer o cadastro na cohab, moro
em sumaré mas trabalho a anos em campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Bom Dia. Gostaria de saber se ainda estão

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

fazendo inscriçoes para o Programa Minha Casa

Atualização É necessária quando há alteração de

Minha vida, pois no momento estou morando com
17/08/2014 Rosemeire Aparecida Silva

a minha irmã, e tenho dois filhos menores de 18
anos. E estou com cancer de mama por isso sai

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

do aluguel para morar com minha irmã. Att.,

formas: TRABALHO - comprovação através da

Rosemeire Aparecida Silva

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

adastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 noite! Gostaria de saber quais os

Atualização É necessária quando há alteração de

procedimentos que preciso fazer para a inscrição
17/08/2014

Anônimo

da casa própria. Pois não tenho restrições na

Programa Minha

Caixa Econômica e Banco do Brasil e que por

Casa Minha Vida

boatos popular não há problemas. Desde já
agradeço.

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 noite! Gostaria de saber quais os

Atualização É necessária quando há alteração de

procedimentos que preciso fazer para a inscrição
17/08/2014

Anônimo

da casa própria. Pois não tenho restrições na

Programa Minha

Caixa Econômica e Banco do Brasil e que por

Casa Minha Vida

boatos popular não há problemas. Desde já
agradeço.

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
18/08/2014

Anônimo

quero saber como me cadastrar no programa
minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 15h,
18/08/2014

ELAINE CRISTINA GODOY
DE FARIAS

Bom dia! Por gentileza, gostaria de saber quantas
parcelas ainda faltam para eu quitar a minha
casa. Grata

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Outros

Liquidações e Fundos, falar com Ana Cristina ou
Flávia, ou ainda, através dos telefones: (19) 31199596 ou 3119-9601. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

20/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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.
Moro de aluguel com minha família, minha mãe e
minhas duas irmãs, e so tem eu de homem em
18/08/2014

Jonatha de Araujo Gomes

casa, gostaria muito de conquistar nossa casa
própria, creio que não só eu, como muitos
querem...

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

bom dia ainda não me ligaram pra marcara a
vistoria no condominio 10 do Abaeté ,ficaram de
18/08/2014

patricia betti

ligar na semana passada ,quando vai ser a
mudança .pago aluguel e ta muito dificil ,agaurdo

18/08/2014

michele cristina da cunha

escrevi no ano de 2009 e atualizei em
20011,preciso atualizar ai na cohab novamente

DATA
RESPOSTA

A Caixa autorizou a Vistoria e assinatura de
Programa Minha

contrato apenas para os condomínios 4 e 12.

Casa Minha Vida

Portanto os condomínios 10 e 11 terão que

09/09/2014

aguardar mais um pouco.

retorno
gostaria de saber como esta o meu cadastro me

RESPOSTA

O seu cadastro foi atualizado em 20/05/2014
Programa Minha

porém ainda não foi sorteado. Toda vez que

Casa Minha Vida

mudar algum dado pessoal é aconselhável

21/08/2014

efetuar a atualização na COHAB CAMPINAS.
Michele, bom dia. O seu cadastro foi atualizado

me cadastrei em 2009 e atualizei meu cadastro ai
18/08/2014

michele cristina da cunha

em 20/05/2014 e ainda não foi sorteado. Sempre

na cohab entre 2011 ou 2012,gostaria de saber

Programa Minha

que houver mudança em algum dado pessoal é

como esta meu cadastro se preciso ir ai na cohab

Casa Minha Vida

aconselhável efetuar a atualização do cadastro

para atualiza-lo novamente

pessoalmente na COHAB CAMPINAS. Ainda não
temos previsão de data para o próximo sorteio.

21/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro foi atualizado em 20/05/2014 e
ainda não foi sorteado. Quando muda algum dado
pessoal é aconselhável comparecer até a
COHAB CAMPINAS para atualizar. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM) 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

me cadastrei ai na cohab em 2009,e atualizei
18/08/2014

michele cristina da cunha

meu cadastro em 2011 mais ou menos,gostaria
de saber como esta meu cadastro se preciso
renovar novamente

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Outros

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

21/08/2014

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,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Entre no site da Cohab Campinas e seguir as
instruções abaixo: www.cohabcp.com.br -

Bom dia Gostaria de saber como faço para pegar
18/08/2014

Anônimo

2ª via de boleto de pagamento de dívida de

Outros

moradi no Parque Oziel

serviços > serviços ao adquirente. inserir o
numero do contrato sem ponto, traço e sem o

20/08/2014

digito e o seu CPF. Dai em diante já vem os
passos a serem seguidos.

Boa tarde quero saber como resolvo um
problema, pois a sanasa esta fazendo o
18/08/2014

Anônimo

saneamento basico no meu bairro e eles
colocaram o encanamento de esgoto da rua

Por favor forneça os dados pessoais e do seu
Outros

dentro do meu quintal, quais providencias devo
tomar quanto a este problema
boa tard...eu fiz o cadastro na cohab...eu moro de
aluguel em dois cômodos com meu filho de dois
18/08/2014

mariaa erlande de oliveira

anos e sete meses ...pago trezentos reais de

Programa Minha

mendes

aluguel...mas desde junho estou desempregada

Casa Minha Vida

....gostaria de pedir ajuda da cohab mesmo que
fosse com auxilio.....que deus abençoe

bairro para que possamos analisar se é bairro
administrado pela COHAB CAMPINAS ou não.

21/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,

18/08/2014 Erika Soares Silva Zucareli

Boa Tarde! Gostaria de saber duas informações:

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Sou casada e a renda familiar é por volta de R$

Atualização É necessária quando há alteração de

5.500,00, eu tenho 1 filha e meu esposo 1 filho.

endereço, telefone, número de dependentes e

Pelo valor da renda conseguimos fazer a

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

inscrição para casas da Cohab ou é apenas com

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

renda familiar até R$ 1.600,00? Desde já

formas: TRABALHO - comprovação através da

agradeço a atenção

carteira profissional, sem necessidade de ter

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde , gostaria de saber como anda as
entregas de residências pois faz 5 anos que
18/08/2014

Lucas Soran da Silva

tenho cadastro no programa minha casa minha
vida, e até hoje não recebi nenhuma notícia

acompanhamento pode ser feito através do site

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br ou pessoalmente na

Anônimo

POIS VIA ALGUNS ANUNCIOS E NAO SEI COM
QUEM TRATAR.

21/08/2014

COHAB CAMPINAS.

BOA TARDE, PARA COMPRAR UMA CASA DA
18/08/2014

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro ainda não foi sorteado. O
Programa Minha

aonde posso acompanhar sobre esse processo ?

COAB, COMPRO DIRETAMENTE COM VOCES?

RESPOSTA

Por favor nos envie maiores detalhes como
Outros

endereço, nome do proprietário para que
possamos analisar.

21/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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.
ola boa tarde gostaria de saber como funciona o
programa minha casa minha vida? como faço
18/08/2014

estevam neves junior

para me cadastrar? sera que consigo me
inscrever pelo site? grato sem + Estevam N.
Junior

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

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,

18/08/2014

Washington Fernado Santos
Da Silva

Ola boa tarde,gostaria de saber como funciona o

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

programa minha casa minha vida ,por que

Atualização É necessária quando há alteração de

também tenho o sonho de como todo brasileiro
em obter minha própria residência. E diante
dessa situação quero saber se é possìvel concluir

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

20/08/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

o cadastro pelo site. Obrigado,aguardando sua

formas: TRABALHO - comprovação através da

resposta. Washington.

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
Oi meu marido tem renda te 1.800 gostaria de
18/08/2014

Anônimo

saber se podemos fazer a inscrição na
cohab...obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro não está participando dos
sorteios porque o limite de renda para o
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA com o
qual estamos trabalhando é de R$1.600,00 e a
sua renda no cadastro ultrapassa esse limite. O
sr. pode manter o cadastro na COHAB
CAMPINAS para possíveis futuros projetos. Luzia
dos Santos Serviço de Informação ao Cidadão

Gostaria de saber ,eu tenho escrição desde de

Cohab Campinas. Cadastro de Interessados em

2001 ,e nunca fui chamado nem para nenhum

Moradia (CIM) REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

sorteio ,vejo tanta pessoas conseguindo moradia

DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos

e minha família pagamos aluguel ,tenho 2 filhos
18/08/2014

JOSE LIMA SAMPAIO

pequenos ,e cada dia mais ficando dificil para

Programa Minha

pagar aluguel ,trabalho registrado ,pago todas

Casa Minha Vida

minha contas ,e continuo sem moradia ,ja renovei

os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,

21/08/2014

independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa

varias vezes meu cadastro junto a conhab ,por

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

favor preciso de uma resposta ,POR

cumprir os critérios próprios do programa,

FAVORRRRRR

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
18/08/2014

DANIELLI

Olá gostaria de saber se haverá mais sorteio

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

esse ano?

Casa Minha Vida

sorteio. .

21/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 estar participando do programa minha
18/08/2014 debora cristina costa santos casa minha vida estou com 21 anos e preciso de
um lar para morar por gentileza me ajudem .

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Gostaria de solicitar o termo de quitação, ref. ao
18/08/2014

MARCIO ANTONIO

imovel localizado na Rua Antonio Pacca Junior,

SICONELLI

27, Jardim Gloria, em Monte Aprazivel - SP, para
fins de liberação da hipoteca junto ao mesmo.

Assim, por tratar-se de informação financeira,
Termo de Quitação

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através
da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9599 /
3119-9591 ou 3119-9592, falar com Daniela,
Felipe e Wladimir. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

21/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 FUNCINA E O
18/08/2014

Lilian Lima

QUE É PRECISO PARA FAZER O CADASTRO
NA COHAB

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

21/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
18/08/2014

jorge lopes filho

Como Fazer para me cadastrar na COHAB ?

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
18/08/2014

sara paim domingos

Ola boa tarde! Gostaria de saber como faço para

Programa Minha

fazer minha inscrição na Cohab?obrigada

Casa Minha Vida

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde queria uma informação moro em
cardeal e sou suplente de uma casa que foi
sorteada a tres anos atras, pois bem a pessoa
18/08/2014

patricia

que ganhou nao mora na casa, a casa esta por
pedição de miseria com vidros quebrados da ate

Outros

A COHAB CAMPINAS só administra imóveis na
própria cidade de Campinas.

20/08/2014

do, e nao mora ninguem pois sua esposa disse
que nao moraria em pombal, e nao passa a casa
para ninguem isto nao e justo.
Gostaria de saber qual minha situação em
O atendente lhe mostrou as casas e sobrados

relação da minha inscrição pois assim que fiz
18/08/2014

Angélica Ribeiro Perciliano
dos Santos

minha atualização cadastral em 4/8/2014 o
atendente ja imprimiu minha ficha e disse que ja
ia ser analisada pois se enquadra no MCMV 2

Programa Minha
Casa Minha Vida

que estamos iniciando a construçao nas regioes
do Dics, Vila Esperança, Itajai e Nobrega.

27/08/2014

Estamos aguardando um posicionamento da
caixa e diretoria para iniciar as analises .

num projeto direto com a Cohab. Por favor tem
como saber alguma coisa a respeito???
Bom dia. Gostaria de informações sobre a

Primeiro e ter cadastro e como estaremos

revenda de imóveis retomados pela COHAB por
19/08/2014

Thiago Mantoanelli Nobre

falta de pagamento? Caso tenha algum no
momento ou se tem como me cadastrar para

Outros

construindo, também iremos lhe mostrar os
imoveis que a Cohab vai construir. Se tiver algum

27/08/2014

retomado será mostrando.

quando surgir uma oportunidade. desde já
agradeço a atenção.
GOSTARIA DE SABER SE OS CARTÓRIOS JA
19/08/2014

CARLOS ROBERTO

ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM A

TAVARES

ESCRITURA DA MINUTA RECEBIDA EM ABRIL
DESTE ANO

Minuta de Escritura

Os cartórios já estão providenciando as
escrituras, pode procura-los.

20/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 sobre como fazer o cadastro
19/08/2014

Gisele Rosa da Silva

habitacional. O dia, horário e que documentos

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

são necessários.

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

gostaria de saber se terá sorteio do programa
19/08/2014

Anônimo

minha casa minha vida nesse mês de agosto ou
setembro?

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio..

22/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
19/08/2014

Anônimo

bom dia gostaria de saber se esta fazendo
atualização de cadastro?

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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

Tenho 23 anos sou solteiro e ganho abaixo de
19/08/2014

Anônimo

1.600 reais, posso fazero cadastro no programa

Programa Minha

minha casa minha vida ?

Casa Minha Vida

ricardo.ing@hotmail.com

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim consegue, desde que comprove residir em
Gostaria de saber se com minha carteira de
19/08/2014

Anônimo

trabalho dada baixa consigo fazer minha
inscrição. Pq no caso estou desempregada ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Campinas, atraves da declaraçao do posto de
saude e com todos os documentos solicitados
que voce encontra no site da cohab
www.cohabcp.com.br, tarja verde no site

27/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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, eu gostaria de saber como faço para
19/08/2014

Caroline de Olivio

me inscrever no Programa Minha Casa Minha

Programa Minha

Vida e quando começam as inscrições e quais os

Casa Minha Vida

documentos necessários. Obrigada!

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE EU FIZ INCRIÇAO NA COHAB
PARA MINHA CASA MINHA VIDA JA FAZ 6
ANOS E MAIS OU MENOS 2 ANOS RECEBI
19/08/2014

CRISTIANO VIEIRA
ORTEGA

UMA CARTA DIZENDO SOBRE O SORTEIO
MAS VENHO ACOMPANHANDO E ATE AGORA
NAO FUI SORTEADO GOSTARIA DE SABER

Programa Minha

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

Casa Minha Vida

sorteado.

22/08/2014

SE MEU NOME AINDA ESTA NA LISTA DE
ESPERA POR FAVOR AGUARDO RESPOSTA
OBRIGADO
A sra. possui cadastro na COHAB CAMPINAS
porém ainda não foi sorteada. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
gostaria de saber se meu nome consta com

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

algum imovel desse pograma...o meu ex marido
19/08/2014

ilvania juscelia costa

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

arionan felicio dos santos foi sorteado e na epoca

Programa Minha

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

ligaram pra eu fazer a escricao da minha filha na

Casa Minha Vida

seiscentos reais). Compareça na Cohab

escola mas nao morava com ele o apartamento

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

foi no jardim florence

15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS,ÍTEM 1.2.

22/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caro Amigos, Comprei este terreno desde o dia
01/06/2003, fiz minha casa, onde eu moro há
mais de 10 anos, estou precisando fazer uma
ampliação na minha casa urgente e não estou
conseguindo fazer financiamento de materiais de
construção devido a falta de documentação,
venho através deste requerimento solicitar quais
precedimentos tenho que fazer para que Caixa
Econômica Federal possa constatar que este
terreno esá legalmente no meu nome, uma vez
19/08/2014

Admir Alves Cunha

que tenho o contrato inicial da antiga dona por

Regularização

Por favor procure a Associação do Bairro Vila

nome de Luzia Souza Evanlista Pulcini (CPF:

Fundiária

Vitória para tratar do seu assunto.

215.912.998-45), tenho em mãos uma carta de
Instrumento Particular de Cessão assinado por
ambas partes Cedente e Cessionário, tenho o
Termo de Autorização para fazer substituição do
aderente assinado pelo Presidente da Associação
dos Moradores do Núcleo Residencial Vila Vitória
e tenho também o Termo de Cessão assinado
pelos Cedentes, Cessionários e o Anuente. Por
gentileza, me ajudem! preciso resolver isto o mais
rápido possível. Att. Admir Alves Cunha

20/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
fiz o meu cadastro em 26/06/2009,estou no
aguardo de ser sorteado,moro de favor no quintal

Programa Minha Casa Minha Vida, os

do meu pai,quando fiz o cadastro eu trabalhava

interessados deverão cumprir os critérios próprios

em uma metalúrgica com registro em carteira com

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

salario de 800,00 reais por mês,hoje trabalho por

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

conta própria hoje ganho em media 2.600,00 por

Atualização É necessária quando há alteração de

mês queria saber se tenho que estar renovando o
19/08/2014

alexandre neves reis

apresentada. Lembramos que para participar do

cadastro de ano em ano e se tenho que estar
sempre procurando a Cohab campinas para

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

saber a respeito dos sorteios dos

formas: TRABALHO - comprovação através da

apartamentos,quando será sorteados novos

carteira profissional, sem necessidade de ter

apartamentos e se eu tenho a chance de ser

permanecido dois anos seguidos no mesmo

contemplado com um. sem mais no

emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada

momento,aguardo um contato de vocês

declaração do posto de saúde onde a família faz

obrigado...

22/08/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

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 ( luz ou telefone,

20/08/2014

Anônimo

gostaria de saber a data do proximo sorteio

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

20/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Fabiana, bom dia. 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 renda. A

OLA, GOSTARIA DE SABER SE UM
20/08/2014 FABIANA BRAGA DA SILVA

CADASTRO QUE EU FIZ PELA INTERNET E
VALIDO OU SO O CADASTRO FEITO
PESSOALMENTE QUE É???

comprovação do vínculo com Campinas de no
Outros

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

20/08/2014

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 ( luz ou telefone,
etc.); •Carteira de Trabalho atualizada (do casal);

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caro Amigos, Preciso da cópia do contrato para
estar indo até a Associação do Bairro Vila Vitória
20/08/2014

Admir Alves Cunha

para pedir maiores informações referente a

Cópia de contrato

regularização da documentação do meu terreno.

A cópia do contrato também é fornecida pela
Associação do Bairro.

20/08/2014

Att. Admir Alves Cunha
Gostaria de saber se tenho que renovar minha
inscrição na Cohab de Campinas onde fiz meu
cadastro, e no momento estou com uma filha de 3
anos e grávida de meu segundo filho. Gostaria de
20/08/2014 Vania Mendonça de Godoy saber se estou cadastrada pois moro de aluguel e
solicitaram que agente deixe a casa por
problemas de herança familiar e no momento
estou interessados em saber qual condições
estou sobre o sorteio. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. Ainda não temos previsão de data para
o próximo sorteio.

22/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos previsão de data para o
próximo sorteio. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM) 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,

20/08/2014 luis sergio de barros guidolin

ola boa tarde tenho cadastro desde 2009 ate

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

agora não fui sorteado pra nenhum programa.

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

sou metalurgico 32 anos moro com meus pais

Programa Minha

necessária quando há alteração de endereço,

tenho um filho de 5 anos na residencia mora meu

Casa Minha Vida

telefone, número de dependentes e renda. A

pai/mae/irmão/sobrinho. fico no aguarde desde ja
agradeço!!!

22/08/2014

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 endereç

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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

Pago aluguel de R$ 700,00, e mora com 2 filhas.
20/08/2014

adelita euzébio viana

No qual tenho apenas a pensão das ,minhas

Programa Minha

filhas e o salário do meu emprego. Necessito de

Casa Minha Vida

uma moradia do tipo do da Coahb.

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
21/08/2014

Anônimo

bom dia , gostaria de saber se abriu inscriçoes

Programa Minha

em campinas prox hospital mario gate

Casa Minha Vida

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para imóvel no Parque Oziel o sr. precisa
conversar na Associação de Bairro. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM) 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 saber como devo proceder para
21/08/2014

Carlos Eduardo da Silva

conseguir adquirir um imóvel através de vocês, e

Oliveira

também se posso adquirir um imóvel aqui no
bairro onde moro.

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

Atualização É necessária quando há alteração de

22/08/2014

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 cas

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
Tenho interesse em obter informações para
21/08/2014 douglas furquim de camargo

inscrição e aquisição de um imóvel da Cohab.
Não possui Imóvel.

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
21/08/2014

Anônimo

Quero saber quais doc necessarios pra se

Programa Minha

inscrever .

Casa Minha Vida

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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, queria esta me cadastrando para minha
22/08/2014

Adriano de Oliveira

casa e minha vida para o sorteio . Como
Funciona ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

PARA FINS DE INVENTARIO SOLICITAMOS
COPIA DO CONTRATO : CELSO NORDER- CPF
22/08/2014

NEUSA MARIA

154.488.788-49, ENDEREÇO DO IMOVEL: RUA

SABBADOTTO

VINTE Nº 567, BAIRRO JUPIA-PIRACICABA/SPINSC. ANTERIOR 01290049018000000 INSC.
481294

Cópia de contrato

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de PIRACICABA.

22/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 mais sobre esse projeto e qndo
22/08/2014

Tatiane Sanches

comeca as inscricoes para campinas da cohab e

Programa Minha

onde tenho que ir? Aguardo um retorno e desde

Casa Minha Vida

ja agradeco!

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

25/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
23/08/2014

Fabíola de Oliveira Eloi

Boa tarde como faço para fazer inscrição?

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

25/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,

23/08/2014

elaine cristina moreira de
souza

EU PRECISO DA CASA PORQUE MEU MARIDO

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

MORREU E DEICHOU EU COM SEIS FILHO

Atualização É necessária quando há alteração de

SEM TER ONDE MORAR,SO QUE HOJE EU
MORO NO QUINTAL DA MINHA MAE,ESTOU
SO FAZENDO BICO ESPERO UMA CHANCE

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/08/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

DE TER A MINHA CASA PROPRIA SE DEUS

formas: TRABALHO - comprovação através da

QUIZER.

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
24/08/2014

Adriana

Olá, gostaria de saber quais documentação deve

Programa Minha

levar para inscrição da minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

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

25/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite gostaria de saber se os apto abaete q
24/08/2014

Anônimo

não foi entregue ainda se vão entregar ainda esse

Programa Minha

ano ? E se já sortearam pessoas para esses apts

Casa Minha Vida

obrigada.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Faltam ser entregues os condomínios 4,10,11,12,
serão entregues ainda esse ano. Vamos ligar na

29/08/2014

2º semana de setembro
Verifiquei seu cadastro e voce atualizou agora no

24/08/2014

Mayara Caroline de Lima

Gostaria de saber se tem algum empreendimento

Programa Minha

para vender e qual o valor obrigada .

Casa Minha Vida

mes agosto. A Cohab atravez da Diretoria esta
construido casas e sobrados, portanto, nos
procure que vamos mostrar os imoveis que serao
construidos e os locais.

27/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para partciipar dos sorteios do PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA da COHAB
CAMPINAS o valor limite de salário é de
R$1.600,00 e a renda co nstante em seu cadastro
ultrapassou esse limite pois foram somadas a sua
renda e a do seu marido. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM) REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
Tenho cadastro na Cohab Campinas á algum

descritas, independentemente da renda

tempo. Hoje estou divorciada e tenho só um filho,
25/08/2014

Ana Flávia Gomes

estou morando com meus pais por enquanto, pois

apresentada. Lembramos que para participar do
Outros

Programa Minha Casa Minha Vida, os

não tenho condições de pagar aluguel. Qual é a

interessados deverão cumprir os critérios próprios

change de adquirir um apartamento?

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

25/08/2014

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 a

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola bom dia , sou Claudemir e tenho deficiência
25/08/2014

claudemir dos santos
figueiredo

,gostaria de saber quando sera realizado novo
sorteio dos escrito ou algum encaixe por
desistência de nomes sorteados ? eu me escrevi
este ano , grato de atenção desde já .

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

25/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,

meu nome é luciana tenho 35 anos...no momento

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

trabalho sem registro na carteira, a minha renda é

Atualização É necessária quando há alteração de

de 920,00 reais. tenho dois filhos menores moro
25/08/2014

luciana alves de souza

de favor na casa do meu filho mais velho, casado

Programa Minha

com um filho.me candidatei no programa minha

Casa Minha Vida

casa minha vida. porque como toda mulher tem
um sonho de ter uma casa propria.espero ser
sortiada.amem

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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

tenho 18 anos tenho um filho moro de favor,
25/08/2014

glenda dos santos lima

minha familia não é daqui. meu marido no

Programa Minha

momento esta desempregado, faz bico a nossa

Casa Minha Vida

renda é de 1200,00 reais por meis.

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

25/08/2014

Anônimo

boa tarde gostaria de saber quando vai ter outro

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

sorteio

Casa Minha Vida

sorteio.

27/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber qual minha situação em
relação da minha inscrição pois assim que fiz
minha atualização cadastral em 4/8/2014 o

Conforme disse na resposta anterior o atendente

atendente ja imprimiu minha ficha e disse que ja
25/08/2014

lhe mostrou as casas e sobrados que estamos

Angélica Ribeiro Perciliano

ia ser analisada pois se enquadra no MCMV 2

Programa Minha

iniciando a construçao nas regioes do Dics, Vila

dos Santos

num projeto direto com a Cohab. Por favor tem

Casa Minha Vida

Esperança, Itajai e Nobrega. Estamos

como saber alguma coisa a respeito??? Como já

aguardando um posicionamento da caixa e

informei no atendimento pessoal...moro de

diretoria para iniciar as analises.

aluguel e preciso muito de alguma posição.
Obrigado

28/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está inativo porque a sra. não
compareceu para atualizar os dados. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM) 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,

Boa tarde Gostaria de saber que a 10 anos atrás
25/08/2014

Tatiana da silva

fiz cadastro na cohab ate dia de hoje nunca fui
chamado,precisava de um imóvel pois sou

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

Atualização É necessária quando há alteração de

27/08/2014

endereço, telefone, número de dependentes e

sozinha e tenho uma filha de menor

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 cas
25/08/2014

maxwell rodrigo araujo de
souza

BOA TARDE EU QUERIA SABER QUANDO VAI
SER O PROXIMO SORTEIO DA MINHA CASA
MINHA VIDA OBRIGADO

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio

27/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Gostaria de saber se posso realizar o
25/08/2014

Anônimo

cadastro com restrição no SCPC? Ou isso
impactará apenas quando sair o imóvel?

Outros

Obrigada
tenho cadastro a 13 anos desde 2001 e ate agora
não fui sorteada, pq vcs estão dando prioridade
pra qm esta envadindo terreno dos outros e nós q
25/08/2014

Anônimo

fca anos na lista de espera pra ser sorteado nunc
vai...ser...poriço estarei envadindo um terreno pra

Programa Minha
Casa Minha Vida

ver se consigo mais rapido...ja q assim sta sendo
mais facil...
Gostaria de saber qual minha situação em
relação da minha inscrição pois assim que fiz
25/08/2014

Anônimo

minha atualização cadastral em 5/8/2014. Por
favor tem como saber alguma coisa a respeito???
Tenho 2001 meu cadastro ai...

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o

Casa Minha Vida

próximo sorteio.

27/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
26/08/2014

Anônimo

gostaria de saber quando ira abrir as inscrições
para o cadastro de habitação?

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

Sobre andamento da cohab Fiz meu cadastro e
26/08/2014 vera lucia Alves de carvalho

queria saber Como esta necessitados sim a
Como muita gente

Outros

É preciso aguardar o próximo sorteio, o qual
ainda não tem data prevista para acontecer.

27/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
26/08/2014

elaine cristina ferreira

gostaria de me inscrever no programa minha

Programa Minha

casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,

Boa tarde. Por gentileza, informar quais os

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

documentos necessários para cadastro no

Atualização É necessária quando há alteração de

Programa minha casa minha vida e se há renda
26/08/2014

Eliete Elias

mínima. Fora do programa minha casa minha

Programa Minha

vida posso fazer inscrição em casa ou

Casa Minha Vida

apartamento futuros da cohab. A inscrição pode
ser feita em todos os dias. Existe idade máxima
para participar deste programa. Obrigada.

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 a inscrição da
26/08/2014

Elton Eric Estevao Neves

minha casa minha vida, quando posso me
inscrever e quais documentos são necessarios

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. Se mudou algum dado é aconselhável
atualizar pessoalmente na COHAB CAMPINAS.
Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
eu queria saber qd vai ter outro sorteio pois fiz
26/08/2014

ANA CRISTINA TOMAZIO
MINÉ

interessados deverão cumprir os critérios próprios

minha inscricçaô dia 08/05/2009 pois ñ sair
nenhum sorteio muitas gente fez depois de mim e

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Outros

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

pegaro apé me responde obrigado ou eu tenho

Atualização É necessária quando há alteração de

que ir na cohbcp obrigado

endereço, telefone, número de dependentes e

01/09/2014

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. Documento

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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,
Boa noite eu gostaria de saber se está fazendo

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

inscrição no programa minha casa minha vida, o

Atualização É necessária quando há alteração de

horario que está sendo realisado as inscrições, a
26/08/2014

Bruno Rafael Araujo

relação de documenntos necessario para a
mesma, e se vocêis aceitam como comprovante

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/09/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

de que está pagando aluguel, um recibo de

formas: TRABALHO - comprovação através da

pagamento do mesmo.

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
26/08/2014

Anônimo

quem pode se inscrever?

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
26/08/2014

Anônimo

como me inscrever para adquirir uma casa da

Programa Minha

choab campinas

Casa Minha Vida

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

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
27/08/2014

Anônimo

Boa tarde Gostaria de saber o período de
inscrição do Programa Minha Casa Minha Vida ?

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

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
27/08/2014

patricia dos santos

me cadastra na minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezado (a) Senhor (a): Na medida do possível,
gostaria de saber o número do meu contrato
assinado no dia 07/08/2014 junto a caixa
econômica assinado no residencial Sirius. Na
ocasião da assinatura não me entregaram
nenhum documento para emissão do boleto de

Neste caso os contratos ficam na Caixa

pagamento. Fui orientada pelo COHAB (via

Econômica, quanto aos boletos temos

telefone) para ir pessoalmente na agência da
27/08/2014

Graziela dos Santos Lima

caixa econômica federal situada a Av. Francisco

Cópia de contrato

Glicério (Campinas). Estive na última terça-feira

informações da Caixa que os contratos ainda
estão sendo lançados no SISTEMA. O morador

09/09/2014

só recebera após conclusão do referido

(26/08), porém ainda não consta nada no sistema

lançamento no sistema informatizado.

junto a caixa do contrato assinado. Gostaria de
saber o número do mesmo está disponível para
que eu possa emitir o boleto para pagamento da
primeira parcela do apartamento do Campo das
Camélias. Desde já agradeço a atenção
dispensada. Atenciosamente, Graziela Lima
27/08/2014

Vanessa Cristina da Silva

Olá Gostaria de saber qual o mês de sorteio do

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Pereira

Programa Minha casa Minha vida? Obrigado

Casa Minha Vida

sorteio.

01/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 se estando com o
27/08/2014

gisele cristiane matos

nome negativado pode se inscrever no programa

Programa Minha

minha casa minha vida,e tambem se homem

Casa Minha Vida

pode fazer a inscrição

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
27/08/2014

Hildilene soares da silva
sousa

qual nao entendie.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde! Eu moro em campinas desde 2006,
me chamo Tiago tenho 27 anos, tenho inscrição
na cohab, meu sonho era poder ser contemplado
pelo programa minha casa minha vida, já teve
sorteios e nunca fui contemplado, existem
pessoas que tem casa e ganha no sorteio
pessoas que inclusive eu conheço, sou deficiente
físico, uso uma prótese na perna esquerda, sou
27/08/2014

Tiago do Prado Teixeira

trabalhador desde meus 18 anos, moro sózinho
pago aluguel o que peço é que algumas coisas
sejam revistas, pessoas que não precisam
ganham e os que precisam não ganham, por
favor me deem algum retorno, se eu pudesse
financiar direto pela caixa eu já teria feito, mas
meu salário na ajuda, só queria o que é meu de
direito, vou pagar por isso não peço nada de
graça. Desde já agradeço pela atenção! Valeu!

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Ola boa tarde gostaria de saber se posso me

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

cadastrar para o programa minha casa minha

Atualização É necessária quando há alteração de

vida, atualmente moro com meus pais, comecei a
27/08/2014

Ariane Crisante Dias

trabalhar faz 1 mês e pretendo sair da casa dos

Programa Minha

meus pais, mais gostaria de ter uma "casa".

Casa Minha Vida

quando abre as inscrições e quanto tempo
demora para ser chamada para levar as
documentações ? atenciosamente Ariane.

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

29/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 gostaria de saber quando abrirá as inscrições
27/08/2014

Anônimo

para moradia ? aryannecrisante@yahoo.com.br
atenciosamente Ariane.

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
Gostaria de saber como faço para pegar a minuta

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

da minha casa, para fazer a escritura. Pois alguns

Departamento Financeiro/Coordenadoria de

27/08/2014 Marli T P Ferreira do Amaral mutuários do bairro consta divida da caixa com a

Minuta de Escritura

cohab, você pode me informar se a minha casa

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)

também tem divida?

3119-9599, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

Boa noite! Participei do sorteio no ano de 2013 e
fui contemplada,porém meu nome não mais
aparece em nenhuma das listas nem ao menos a
de espera,entrei em contato com a Cohab por
27/08/2014

Valdenéia Pereira de Souza
de Jesus

algumas vezes mas sem sucesso,pois me
disseram q seria melhor que eu fizesse cadastro
em minha cidade.Mas quando fiz o cadastro na
Cohab Campinas um dos critérios era eu morar
ou trabalhar em Campinas,que é o que me
motivou a fazer meu cadastro pois trabalho a vida
toda na Cidade de Campinas. Agradeço desde ja

Outros

08/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 noite, Gostaria de participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, não possuo casa própria
27/08/2014

Luciele Sampaio Amorim

moro de favor com minhas duas filhas e meu
marido. Moro em Campinas a 16 anos não tenho
condições financeiras de comprar uma casa.

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

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
27/08/2014

suelen aparecida ignacio
pereira

MORO DE ALUGUEL E ESTOU ME
ESCREVENDO PARA ADQUIRIR UMA CASA
PROPRIA

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa,
Minha Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela

28/08/2014

Anônimo

vcs não tem previsão pra novos sorteios pq stam

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

colocando akelas pessoas q estão invadindo

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

terrenos e não nós q trabalhamos para poder

Programa Minha

processo de seleção dos beneficiários. A referida

pagar o aluguel em dia..assim esta facil..e nós

Casa Minha Vida

portaria prevê que 50% das unidades disponíveis

trouxas q estamos anos cadastros nunc seremos

devem ser destinadas às famílias moradoras de

sorteados esta e a verdade...

área de risco e os outros 50% definidos através

08/09/2014

de sorteio, e é desta maneira que o município de
Campinas vem procedendo. Quanto a realização
de novos sorteios, não há previsão para
acontecer, tendo em vista que não há novos
empreendimentos aprovados.
Sou morador do Residencial Sirius no C 4 e na
28/08/2014

Anônimo

torre 2 Ap 21 esta abandonado a mais de 20 dias
com um unica luz acessa.

Programa Minha

Procure a administração do condomínio e entre

Casa Minha Vida

em contato com a Caixa Econômica.

09/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
28/08/2014

Anônimo

com quantos anos posso fazer minha inscrição
para o sorteio de imoveis?

endereço, telefone, número de dependentes e
CADMUT

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

01/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a
Sra. realizou o cadastro de interesse em moradia
no dia 06/02/2014. Após esta data, houve um
bom dia gostaria de saber sobre os sorteio pois

sorteio em 16/07/2014, onde seu grupo familiar

moramos em área verde pois quando chove inuda
28/08/2014

graciele rodrigues da silva

não foi sortedo. Dessa forma, deverá manter seu

td pois não sabemos os resultado pois aqui onde

Programa Minha

cadastro atualizado e aguardar próximos sorteios,

moramos não chega ninguem da prefeitura

Casa Minha Vida

caso outros empreendimentos sejam aprovados.

gostaria de fica ciente dos resultado ....obrigado

Por último, aproveito para informar que as

fico n aguardo

informações sobre sorteio e lista dos

08/09/2014

participantes/lista dos sorteados ficam a
disposição para consulta no site da COHAB:
www.cohabcp.com.br
28/08/2014

Anônimo

Quais docs sao necessarios para alterar o nome
de um terreno

Outros

Por favor, envie nova mensagem informando os
dados pessoais e do bairro.

01/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Este Imóvel, citado a Rua Antônio Conselheiro,
834 (485 Antigo) (Antiga Rua 27 - Quadra nº3 Lote 05) já está quitado a alguns anos e não veio
ainda a Minuta para a escritura na prefeitura de
Americana, eles pedirão para ver como esta o
andamento desta minuta pois não a recebi até o

28/08/2014

Antonio Francisco Ferreira
Junior

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

momento conforme acordo com a Prefeitura de

em referência, solicitamos o comparecimento

Americana o Sr. Diego De nadai, e conforme

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

acordo com a Cohab e a Americana, estou
precisando da Minuta para o andamento da

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

escritura, favor providenciar e dar-me resposta

ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)

quanto a esta minuta. pois já fui a Prefeitura e me

3119-9599, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço

avisaram que sem esta minuta não tem como

da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10

fazer a escritura, no cartório da prefeitura de

- Parque Itália - Campinas / SP.

08/09/2014

Americana.... Favor enviar a resposta neste email. edmilson.fco@ig.com.br ou através do
telefone (19)3462-6743 após 18:00horas ou
(19)3461-5496 Horário comercial agradeço desde
já sua nobre atenção.
A Cohab esta construindo alguns imoves e voce

Olá boa tarde Gostaria de saber se tem algum
28/08/2014

Viviane de Morais

imóvel de renegociação da Cohab para ser

Larangeiras Geremias

vendido? Já tenho cadastro, mas tenho que
alterar alguns dados. Muito obrigada.

deve vir a Cohab e falar com o Cesar ou
Outros

Sebastiao para informar se existe algun
apartamento, ou lhe mostrar os imoveis que serao
construidos.

01/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiro será necessário saber se este
Gostaria de saber como faço denúncias de

apartamento pertence ao Progrma Minha Casa

pessoas que estão adquirindo apartamentos da

Minha Vida. Se for voce deve encaminhar para a

COHAB para revenda, pois existem até anúncios

CEF o nome e endereço do apartamento, ou o

em sites vendendo os apartamentos. Parece até
28/08/2014

Anônimo

que já ficou legal essa prática, por que está

site contendo o anuncio para providencias.Central
Outros

de atendimento 08007216268. Voce pode passar

ficando cada vez mais comum, e ninguém

tambem para a Cohab e nos estaremos

fiscaliza e nem toma providência. Meu e-mail é:

encaminhado para a Caixa para providencias.

souza_sara17@yahoo.com.br, caso alguém se

Caso queira mais informaçoes pode procurar pelo

interesse em tomar as devidas providências.

coordenador ou gerente comercial e seu nome
sera mantido em sigilo.

29/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa,
Minha Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. 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
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

Boa tarde, tenho cadastro as 13 anos tenho 2

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

filhos e gostaria de saber como esta mha situação
tdo anos eu renovo meu cadastro e nunc fui
28/08/2014

alice aparecida laves cruz

sorteada, tenho conhecidos q n tem nemhum ano
e ja foi sorteado... meu nome sempre esta na lista
mas nd..o q eu devo fazer a não ser ficar
aguardando mais alguns anos.

o sorteio para hierarquização do atendimento das
Programa Minha

famílias é uma exigência do próprio programa,

Casa Minha Vida

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, 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 programa e
novos empreendimentos sejam aprovados.

08/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
28/08/2014

SIRLEI GOMES ARAÚJO

Boa noite, A inscrição para aquirir imóvel poderá

Programa Minha

DA SILVA

ser solicitada via internet? qual é o link?

Casa Minha Vida

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

02/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Campinas 28 de agosto de 2014 Prezados posuo
uma inscrição com cohab campinas desde 2007
minha familia somos em 5 integrantes 3 filhos eu
e minha esposa nascido nesta cidade que venho
pagando aluguel com sacrifício a 22 anos
atualmente me me encontro com dificuldades e
28/08/2014

paulo cesar da costa

vendo com ansiedade o dia de ser chamado ao
menos a um sorteio pela cohab campinas
atualmente ganho R$890.00 oitocentos e noventa
reais como porteiro no pao de açucar de sousa
minha esposa é diarista para complementar a
nossa renda . gostaria de saber o motivo pelo
qual não sou ao menos chamado para os sorteios
att paulo cesar da costa

Outros

Resposta já emitida através da solicitação
001719/2014.

08/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Temos a informar que o seu grupo familiar
participou dos três sorteios realizados por esta
COHAB/CP nas seguintes datas: 22/09/2012,

28/08/2014

paulo cesar da costa

e campinas 28 de agosto de 2014 Prezados sou

21/09/2013 e 16/07/2014, porém não foi sorteado.

natural desta cidadepossuo uma incrição na

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha

cohab campinas desde 2009 e pelo que entendi

Vida, é o único Programa Habitacional em

nos relatos de pergunta neste sit o criterio não é

andamento no município de Campinas. Por ser

pelo tempo da inscrição e sim pelo tempo de

um Programa do Governo Federal, a forma de

moradia no municipio. sendo eu natural desta

atendimento das famílias é determinada pela

cidade pago aluguel a 22 anos tenho 3 filhos ,

Programa Minha

portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

trabalho como porteiro no supermercado pão de

Casa Minha Vida

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

acucar de souza minha esposa é diarista para

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

complementar minha renda que é de apenas

o sorteio para hierarquização do atendimento das

R$980.00 reais o que falta para que meu nome

famílias é uma exigência do próprio programa,

esteja pelo menos nos sorteios realizados e por

conforme previsto na referida portaria. Dessa

que não fui ainda comtemplado estou com

forma, deverá manter seu Cadastro de Interesse

grandes dificuades me ajudem

em Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

08/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou um dos sorteados do conjunto abaeté, já
sorteado e reuniões inciadas inclusive com a
caixa, na ultima reunião no dia 04/08/2014 fomos
informados que próxima semana começaríamos a
fazer vistoria dos imóveis e assinar contrato, mas
29/08/2014

Antonio Gabriel Cardoso

até agora não tivemos nenhum retorno da Cohab,
e toda vez que ligo ninguém sabe me informar
nada, dizem que tenho que esperar, mas
ninguém da uma previsão. Gostaria de saber se
já existe previsão para fazermos a vistoria e
assinar contrato?

Somente as datas dos condomínios 4 e 12 que
Programa Minha
Casa Minha Vida

serão divulgadas por telefone essa semana,
entraremos em contato com cada um de vocês,
caso não seja um desses condomínios, aguarde
pois ainda não temos datas.

09/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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
29/08/2014

Anônimo

Bom dia, gostaria de saber dias e horários para

Programa Minha

fazer inscrição para casas? Muito obrigada.

Casa Minha Vida

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

29/08/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
Bom dia, gostaria de saber se posso fazer
29/08/2014

Rosineide Maria Ferreira

inscrição na cohab,mesmo morando em

Gabriel

Hortolandia. Possivel data e documentos.
Obrigada. Aguardo retorno.

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

mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS,ÍTEM 1.2.

29/08/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!Gostaria de relatar algo que muitos
moradores do residencial Sirius acham um
descaso com quem realmente precisa. A cohab
não fiscaliza se os moradores estão ou não
ficando no apartamento. Por isso muitos
moradores daqui não dormem mais de um dia na
semana aqui no condomínio. Não é justo com as
famílias carentes. Conhecemos casais com filhos
que estão cadastrados á anos e não são
29/08/2014

Anônimo

sorteados,enquanto isso,grande parte dos
moradores não ficam mais de uma noite por
semana aqui. Mudamos para cá em novembro e
desde então algumas pessoas veem apenas para
limpar e outras dormem bem pouco aqui. Não
vemos a cohab pegar no pé de ninguém,por isso
fazem isso.Falta de fiscalização.Deveriam alertar
os moradores e serem mais severos com isso.
Peço para que não divulguem meu nome.
Obrigada, Juliana.

Nesses casos de denuncia pedimos que entrem
Outros

em contato com a Caixa Econômica por que isso
não somos nos que fiscalizamos. 08007216268

09/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Senhor já possui escritura lavrada no Cartório
de Capivari, livro 230 às folhas 43/46. Para
maiores esclarecimentos, entrar em contato no
Departamento Financeiro/Coordenadoria de
29/08/2014

João Ribeiro

Quero saber se já posso passar a escritura

Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe
ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9599, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.

08/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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

Boa tarde,gostaria de informação pro cadastro

interessados deverão cumprir os critérios próprios

minha casa minha vida moro de aluguel e preciso

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

muito ter minha casa propria ,tenho uma filha de

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

4anos sou solteira,no momento não estou

Atualização É necessária quando há alteração de

trabalhando o pai dela paga nossa moradia e
29/08/2014

Elizabeth de menezes

alimentação porém não tenho pensão alimenticia

Programa Minha

afonso

dai não tenho como confirma renda moro em

Casa Minha Vida

campinas há mais de dez anos sempre trabalhei
aqui.Por favor gostaria muito de fazer parte desse
programa já que o valor é mais acessivel pras
minhas condições ,desde já agradeço aguardo
mais informaçoes.Elizabeth

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

02/09/2014

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro não pode ser transferido de São Paulo
para Campinas. Os dois principais requisitos para
se inscrever no Programa Minha Casa Minha
Vida são: 1 - residir e trabalhar em Campinas há

Boa Tarde! Eu fiz um cadastro pela COAHB de

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

Sao Paulo, achando que era de campinas, como
29/08/2014

Amanda Pereira Tavella

eu faço pra mudar o cadastro de Sao Paulo para
campinas? Obrigado (a)! Atenciosamente,
Amanda Pereira Tavella

Outros

a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8 e 15 horas para fazer ou
atualizar seu cadastro. A lista de documentos
está no site: www.cohabcp.com.br
ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE
SERVIÇOS, ITEM 1.2.

01/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo e apto a participar dos
sorteios do PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA para rendas menores de R$1.600,00. Não
temos previsão de data para o próximo sorteio.
Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda

BOM DIA MEU NOME É ISMERIO RIBEIRO

apresentada. Lembramos que para participar do

VENHO NATRAVES DESTA PEDIR

Programa Minha Casa Minha Vida, os

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA E SE
29/08/2014 ismerio ricardo santos ribeiro

POSSO PARTICIPAR SABENDO QUE TENHO

Programa Minha

INCRIÇÃO NESTA ENTIDADE, SENDO ASSIM

Casa Minha Vida

FICO A DISPOÇÃO E COMO FAÇO PARA

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

02/09/2014

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

ADIQUIRIR A INCLUSÃO NO PROGRAMA

endereço, telefone, número de dependentes e

OBRIGADO E BOA NOITE.

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,

30/08/2014

Anônimo

boa tarde eu gostaria de saber quando vai sair a
proximo sortei da cohab

Outros

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

01/09/2014

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia (CIM)
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 me inscrever no programa Minha

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Casa Minha Vida, porque moro de favor com

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

minha mãe, e já tenho um filho e estou prestes a

Atualização É necessária quando há alteração de

ganhar outro. Somente o meu esposo está
30/08/2014

PATRICIA RODRIGUES

trabalhando no momento e a nossa renda é em
média 1 salário mínimo e meio por mês...Temos o

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/09/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

sonho de ter a casa própria, porém nossa renda

formas: TRABALHO - comprovação através da

não nos permite comprar nada no momento.

carteira profissional, sem necessidade de ter

Aguardo retorno.

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 ( luz ou telefone,

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2014 TOTAL: 240

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde solicito informação de como proceder

31/08/2014

mauricio oliveira trindade

perante o falecimento do titular do contrato

O procedimento em caso de falecimento é o

ocorrido em 06/08/2014. não sabemos se temos

seguinte: procurar um advogado ou Cartório para

que dar baixa em alguma coisa peço a

Outros

efetuar o Inventário. Com o Inventário pronto

colaboração e a ajuda de vocês para podermos

favor procurar a COHAB CAMPINAS para

fazer as coisas corretamente. dede já obrigado

solicitar a Minuta de Escritura.

01/09/2014

pela atenção mauricio oliveira trindade (genro)

31/08/2014

Anônimo

boa tarde moro no condominio sirius eo meu o

Conforme a convenção de condomínio as vagas

sindico diz que eu nao tenho direito a uma vaga

de carros são coletivos e é organizada pela

de garengem por que eu nao tenho carro gostaria

Outros

administração distribui e ou sorteia as vagas

ou nao desde ja agradeço
Prezados, Sou estudante de Engenharia Civil na

somente entre pessoas que possuem veículos

Metrocamp em Campinas, estamos

Após conversa com o Engenheiro Dagoberto,

Mauro Barbosa Machado

agendar uma entrevista com quem pudesse me

Outros

mesmo solicitou que você entre em contato

esclarecer sobre as novas normas de

através do fone: 3119-9518, para agendar um

desempenho NBR 15.575 na Cohab. Como devo

horário para prestar aluguns esclarecimentos.

proceder?

09/09/2014

Gerente de Planejamento da Cohab Campinas, o

desenvolvendo um trabalho de TCC e gostaria de
31/08/2014

administração de condomínio, porem a

de saber se isso e correto e se eu tenho o direito

03/09/2014

