cohab

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

MÊS: SETEMBRO/2014 TOTAL: 191

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.
nÃO POSSUO IMÓVEL NA COHAB, QUERIA
01/09/2014

HUGO LUIS FRANCO
OLIVEIRA DA SILVEIRA

Atualização É necessária quando há alteração de

SABER O QUE É PRECISO PARA FAZER
INSCRIÇÃO, QUANTO TEMPO LEVA PARA

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

SER CHAMADO E A ONDE FAÇO A

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

INSCRIÇÃO? AGUARDO CONTATO

formas: TRABALHO - comprovação através da

01/09/2014

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Eu moro na favela do Jardim Nilópolis,
Para financiamento de material de construção por

me disseram que existe um tipo de financiamento
01/09/2014

Anônimo

para reforma da casa que podemos pagar por
mês . Gostaria de saber se está informação está

Outros

favor procure a FUNDAP - Rua São Carlos, 677 Parque Itália (ao lado da COHAB) - Fone 3119

01/09/2014

9615.

correta ? Se for o como faço para obter esta
ajuda ?

01/09/2014

Elizandra Gomes Correa

Bom dia, gostaria de saber se ha algum projeto

Até o momento não há novos empreendimentos

de construção da cohabe para o programa minha

aprovados no município a serem construído com

casa minha vida pois tenho meu cadastro e

Programa Minha

recursos do Programa Minha Casa Minha Vida.

anseio muito por minha moradia. E gostaria de

Casa Minha Vida

Portanto deverá manter seu cadastro atualizado

saber tambem se ainda ha muitos inscrito de área

para que possa participar de próximos sorteios,

de risco. muito obrigado

caso novos empreendimentos sejam aprovados.

08/09/2014

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
01/09/2014

michel alves dos reis

solicito cadastro para apto ou casa.tenho 25 anos

Programa Minha

e sou solteiro.moro em campinas já faz 25 anos

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,

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
01/09/2014

BRUNA CRISTINA

tenho 25 anos, solteira, estou gravida, minha

Programa Minha

FERREIRA PAIVA

renda e muito baixa 929,00...

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,

Boa noite quero saber se tem previsão para um
01/09/2014

Lucyellen

novo sorteio pois vai fazer quase um ano e

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

falaram pra mim que quando tivesse sorteio

Casa Minha Vida

sorteio.

entravam em contato. estou aguardando contato

02/09/2014

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

01/09/2014

Gostaria de saber pq não fui chamada nem no

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

sorteio da cohab,pois moro de aluguel...fiz minha

o sorteio para hierarquização do atendimento das

Aparecida Rosa Da Silva

inscrição desde o ano 2010 conheço muita gente

Faria

q possui casa própria e já esta instalado em uns
apto da Cohab.sera q vou ter q levar essa
questao p jornal? Aguardo Resposta

Outros

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. Portanto, a
Sra. não foi convocada porque não foi sorteada.
Com relaçao as famílias que já possuem imóveis
e foram contempladas com apartamentos através
do Programa Minha Casa Minha Vida, podem ser
denunciadas anonimamente através da ouvidoria
08007216268. Para poder realizar a denúncia é
necessário ter os dados da pessoa e
principalmente o endereço do imóvel que a
mesma possui.

08/09/2014

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
01/09/2014

Ramon Felipe Matias

Gostaria de me cadastrar para um apartamento

Programa Minha

ou casa .

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,

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
01/09/2014

mirela katia de jesus
santana

gostaria de saber que documentos preciso para
me inscrever em programas de habitção para
população de baixa renda

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

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,

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
QUERO PARTICIPAR DO PROGRAMA PARA
02/09/2014 Vanessa Gonçalves Mendes ADIQUIRIR UM IMOVEL OBRIGADA AGUARDO
RESPOSTA.VANESSA.

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
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,

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
02/09/2014

Anônimo

ola gostaria de informações como se inscrever
para conseguir apto da cohab

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

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,

solicito informações sobre próximos sorteios de
02/09/2014

rita de cassia bonito

casas e apartamentos. e se vcs tem previsão de
novos empreendimentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio e nem para lançamentos de novos
empreendimentos.

02/09/2014

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,

Boa Tarde! Gostaria de saber qual é o
02/09/2014

Esmeraldo Fermino

procedimento para eu receber a minuta da
escritura, pois a ultima parcela foi paga em

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

08/09/2014

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

dezembro de 2013.Aguardo, Obrigado

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

Por favor quero saber como eu faço para comprar
ou participar do programa minha casa minha vida.
02/09/2014 julio cesar dos santos souto

pago aluguel no valor de R$ 700,00 tem como
conseguir um casa na Cohab e pagar esse valor?
Fico no aguardo de um resposta.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas: 1 TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou 2 MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

eu tinha feito o cadastro e ninguém nunca entrou
ednaura de oliveira guerra

perto no sandiego eu gostaria de saber se tiver

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

em contato comigo saiu uns apartamentos aqui
03/09/2014

RESPOSTA

sorteado.É preciso aguardar o próximo sorteio, o
Outros

qual ainda não tem previsão de data para

algum apartamento la ainda ou em outro lugar se

acontecer. Os apartamentos do San Diego já

eu poderia esta ganhando este beneficio por favor

foram sorteados em 2012 e estão encaminhados.

03/09/2014

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,
03/09/2014

Aline Resende

Bom Dia!!! Gostaria de saber se ainda esta
fazendo inscrições da COHAB?????

Outros

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

03/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas: 1 TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou 2 MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Entraremos em contato ainda essa semana caso
03/09/2014

Anônimo

ja tem previsão da assinatura de contrato do
residencial abaete

seu condomínio seja 4 ou 12, os outros
Outros

condomínios ainda não saíram as datas, pedimos

09/09/2014

que aguardem ate o final do mês caso seja 8, 9,
10.
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,

03/09/2014

fabiano mariano rodrigues

como cadastrar na minha casa minha vida

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
03/09/2014

JAQUELINE

GOSTARIA DE SER INCLUIDA NO PROGRAMA

Programa Minha

DE HABITAÇÃO.

Casa Minha Vida

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

03/09/2014

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 (água, luz ou tele

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,
03/09/2014

Anônimo

gostaria de saber como me inscrevo na cohab

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

05/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Realizei cadastro,porem mudei de residencia, e
04/09/2014

Carlos Eduardo Marques

gostaria de atualizar meus dados cadastrais.

Programa Minha

Gostaria de saber quais documentos preciso

Casa Minha Vida

providenciar para tal

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.

05/09/2014

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

04/09/2014

Carlinda Pereira de Oliveira
Pena

Como faço para me inscrever nos planos. Minha
Casa Minha Vida ou da Cohab. Aguardo e
agradeço retorno. Muito obrigada.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

05/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
As demolições não são realizadas pela
COHAB/CP e sim pela SEHAB - Secretaria de
Moro no mesmo quintal que a minha mãe mora
04/09/2014

Sueli Alves Barbosa

ela foi sorteada e eu aida não não vão derubar a
casa dela pois é jerminada com a minha?

Habitação. Sugiro que entre em contato através
Outros

do telefone 31199633 ou na sede da Secretaria,
localizada na Rua São Carlos, 677 - Parque Itália
(ao lado da COHAB)para ser orientanda quanto a
informação solicitada.

08/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

TENHO INTERESSE EM CASA EM
04/09/2014

PATRICIA GRAZIELA

ARARAQUARA PARA COMPRAR GOSTARIA

BUENO

QUE ENTRASSEM EM CONTATO COMIGO

Outros

A COHAB CAMPINAS não comercializa imóveis
na cidade de Araraquara.

05/09/2014

AGRADEÇO DE DE JÁ MUITO OBRIGADA
Bom dia !!!!!!!! Gostaria de ter informações sobre
a possibilidade de adquirir uma casa aqui no
bairro Eldorado .tenho informações que ha varias
casas com ordem de despejo pois nao cumpriram
o contrato com a COHAB .tenho conhecido que
adquiriram imoveis dessa forma aqui . quero
informaçoes concretas de como funciona e quias
a documentação necessaria e com que falo a
respeito ,se for o caso irei pessoalmente na sede
04/09/2014

Rodrigo Cesar Gimenez

em Campinas , para esclarecer essa duvida. Obs:
Tenho família no RECIFE , eles querem tentar a
vida aqui em Sao Paulo , pois la a dificuldade é
enorme para se conseguir uma casa . e estao
decididos em vierem , oportunidade de emprego
aqui e bem maior . sem mais a declarar , gostaria
de um parecer dessa questão, estou disposto a
ajudar minha familia de qualquer jeito. OBS:no
passado ja fui ai , para levar minha sogra a
renegociar o contrato dela , acertamos tudo com
o " HAROLDO" ele trabalha ainda ai ?

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de PIRACICABA.

05/09/2014

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.
CONTRATO: 114.0099.4 Gostaria de saber
04/09/2014

Daniel Vieira

quantas parcelas ainda restam para pagamento e
se existe algum desconto para quitar esse

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

contrato?

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

09/09/2014

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 3119-9596
ou 3119-9601, falar com Ana Cristina ou Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.
Os apartamentos do Programa Minha Casa

tirem mha duvida tenho conhecidos q pegaram

Minha Vida, foram construídos com recursos do

apto este ano mas não moram no lugar

Governo Federal. O contrato do imóvel é

simplesmente esta vazio ou colocarão filhos pra
05/09/2014

Anônimo

morar lá...isso pode acho q vcs estão dando apto
pra querem não precisa e quem precisa continua

Programa Minha
Casa Minha Vida

assinado pelos beneficiários con a Caixa
Econômica Federal e não com a COHAB/CP.
Dessa forma, denúncias de imóveis ocupados

pagando aluguel ou morando de favor na casa de

irregularmente ou fechados, devem ser realizadas

paredes..

através da ouvidoria do Programa Minha Casa
Minha Vida: telefone 08007216268.

08/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Residencial Sirius é um empreendimento
construído com recursos do Governo Federal,
através do Programa minha Casa, Minha Vida. As
famílias assinaram contrato diretamente com a
Caixa Econômica Federal e não com a COHAB. 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

como eu faço pra adquirir um apto região do
05/09/2014

Anônimo

cosmo, sei q tem mtos q não estão com oredem

Programa Minha

de despejo..ja tenho cadastro na cohab o q

Casa Minha Vida

preciso fazer..

o processo de seleção dos beneficiários. Com
relação a ordem de despejo, citada na
mensagem, a COHAB até o momento não
recebeu nenhuma informação por parte da Caixa
Econômica, porém, em casos de desistências,
são convocadas as famílias suplentes, ou seja,
famílias que foram sorteadas em 22/09/2012.
Potanto, sugiro que mantenha seu cadastro
sempre atualizado, para que possa participar de
próximos sorteios, caso novos empreendimentos
sejam aprovados.

08/09/2014

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
Prezados, boa tarde. Gostaria de informações
05/09/2014

Christiane Ester Mariano

necessária quando há alteração de endereço,

sobre inscrições para moradia em 2015. Desde já

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

agradeço a atenção de todos. Atenciosamente,

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

Christiane

05/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

05/09/2014

Anônimo

Ola! eu gostaria de saber se eu que moro com

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

meus pais em um apartamento cedido, mais que

necessária quando há alteração de endereço,

só tem a renda deles possa fazer o cadastro no

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

programa, eu tenho 19 anos e desde então

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

sempre morei em Campinas,se poder responder

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

eu agradeço..

TRABALHO - comprovação através da carteira

05/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
BOA TARDE, SOLICITO INFORMAÇÕES DE
05/09/2014

NILDA ROSA DA COSTA

necessária quando há alteração de endereço,

COMO ME CADASTRAR NA COHAB MINHA

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

CASA MINHA VIDA PRA ADQUIRIR UM IMÓVEL

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

PRÓPRIO. ATENCIOSAMNETE NILDA

05/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
05/09/2014

Bianca Ilze Levermann

Boa tarde! Gostaria de saber o que é necessario

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Mateus

para inscrição da Cohab?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

05/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Ainda não temos previsão de data para o
05/09/2014

Anônimo

boa tarde Gostaria de saber quando sai o próximo

Programa Minha

próximo sorteio. Quanto a informar se foi sorteada

sorteio, e se fui sorteada?

Casa Minha Vida

não temos como responder pois a mensagem
está anônima.

05/09/2014

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,
07/09/2014

Pauline

Gostaria de saber como faço inscrição pra
adquirir um imovel ! Att Pauline

Outros

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

08/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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$1.600,00. Atualização É
Gostaria de saber, salário R$ 1300 reais, vou
07/09/2014

Anônimo

começar a morar de aluguel, como posso
participar do Sorteio?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

08/09/2014

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

07/09/2014

Alexia

08/09/2014

Anônimo

Ola boa noite como faço para abaixa o contrato
da cohab da casa Obrigada Alexia

Outros

gostaria de saber quando vai sair o os nomes das
pessoas que vai pegar a casa
jo_timotio@hotmail.com

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
O bairro Jardim Miriam não pertence à COHAB
08/09/2014
CAMPINAS.
Infelizamente não podemos atender a sua

Outros

solicitação pois a sua mensagem está
imcompleta. Falta identificação e assunto.

08/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Se ausentar por trabalho durante esse período

08/09/2014

Anônimo

Bom dia, Sou beneficiária e moro com minha mãe

não é proibido, o que você não pode fazer é

no Vila Abaeté. Preciso me ausentar da cidade

abandonar o apartamento e deixar outra pessoa

por 3 meses a trabalho ano que vem, isso é

Programa Minha

morando lá, se a sua mãe, que mora junto com

proibido no programa? Minha mãe precisaria de

Casa Minha Vida

você, estiver lá não tem problema nenhum, se

alguma declaração para este período que eu ficar

você tiver alguma duvida procure a Assistente

ausente? Obrigada

Social que cuida do seu condomínio e tire com

09/09/2014

elas as duvidas.
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
Adquiri essa casa de meu irmão,com contrato de

08/09/2014

jose roberto martelini

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

gaveta, em 2012 entrei com pedido para a minuta

habitacional e/ou a seu representante legal,

do contrato e disseram que demoraria cerca de

através de Procuração específica para esse fim.

40 dias,passado ano e nada, entrei em contato

Assim, por tratar-se de informação financeira,

novamente em fevereiro deste ano ( 2014) e o
senhor Vladimir disse que demoraria mais 15 dias
e até agora nada, hoje liguei diversas vezes no

Outros

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através
da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que

telefone 3119-9575 e só chama.Necessito da

prestará os devidos esclarecimentos a respeito

minuta para fazer a escritura e posteriormente a

da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à

transferencia para min.Contrato 102160

disposição através dos telefones: 19 3119-9590 /
3119-9591 ou 3119-9592, falar com Dayane,
Felipe e Wladimir. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

15/09/2014

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,
08/09/2014

DÉBORA CAROLINA DOS

Por favor como eu faço para me cadastrar ao

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

SANTOS

programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

08/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
08/09/2014

Anônimo

GOSTARIA DE SABER O QUE EU PRECISO

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

FAZER PARA ME INSCREVER HERBERT

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

08/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB CAMPINAS não administra e nem
comercializa imóveis na cidade de PIRACICABA.
A COHAB CAMPINAS não possui funcionário

Bom dia !!!!!!!! Gostaria de ter informações sobre

chamado HAROLDO em seu quadro. Cadastro

a possibilidade de adquirir uma casa aqui no

de Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO

bairro Eldorado .tenho informações que ha varias

E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem

casas com ordem de despejo pois nao cumpriram

realizar cadastro todos os interessados maiores

o contrato com a COHAB .tenho conhecido que

de 18 anos que preencham as condições abaixo

adquiriram imoveis dessa forma aqui . quero

descritas, independentemente da renda

informaçoes concretas de como funciona e quias

apresentada. Lembramos que para participar do

a documentação necessaria e com que falo a

Programa Minha Casa Minha Vida, os

respeito ,se for o caso irei pessoalmente na sede
08/09/2014

Rodrigo Cesar Gimenez

em Campinas , para esclarecer essa duvida. Obs:
Tenho família no RECIFE , eles querem tentar a
vida aqui em Sao Paulo , pois la a dificuldade é
enorme para se conseguir uma casa . e estao
decididos em vierem , oportunidade de emprego
aqui e bem maior . sem mais a declarar , gostaria
de um parecer dessa questão, estou disposto a
ajudar minha familia de qualquer jeito. OBS:no
passado ja fui ai , para levar minha sogra a
renegociar o contrato dela , acertamos tudo com
o " HAROLDO" ele trabalha ainda ai ?

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Outros

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

08/09/2014

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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,
08/09/2014

cristiane aparecida

gostaria de saber como entrar no projeto minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

assumpcao da silva

casa e minha vida? Att

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

09/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
08/09/2014

PATRICIA OTONI DE
SOUZA

sorteio de junho de 2014 a setembro 2014

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Por favor envie nova mensagem contendo
09/09/2014
maiores detalhes sobre sua solicitação.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OlPor 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, gostaria de saber quem morAva em
08/09/2014

Anônimo

distrito Federal e está atualmente em Campinas e
tem renda como comprovar tem como se
inscrever?

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.

09/09/2014

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

Boa Noite, Venho através deste, como posso
estar fazendo o cadastro ai na Cohab, tenho que
08/09/2014 Rogério Waisman Anselmo estar indo cedo ou posso ir no meio do dia, e qual
o tipo de documento que preciso estar levando,

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

09/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

desde já agradeço.

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

08/09/2014

luci

VERIFICAR BOLETO

Outros

mesmo.
Sugiro que entre no site da COHAB para obter as

Bom dia quero saber quem foi o fundador da
09/09/2014

Anônimo

cohab no municipio de campinas ou no estado de
são paulo.

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Não foi possível atender sua solicitação por falta
09/09/2014
de dados sobre o imóvel e o adquirente do

Outros

informações necessárias.
http://www.cohabcp.com.br/acohab/quemsomos.h
tml

26/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia gostaria de informaçoes sobre esses
apartamentos que estao sendo entregues pois
conheço algumas pessoas que nem na reserva
estava e ja estao morando e eu tenho cadastro
desde 2009 e até agora so recebo carta de

09/09/2014 Vanda Nascimento de lima

convocaçao para participar de sorteio ja vi muitas

As pessoas sorteadas aguardarão por sorteios.

pessoas vender os apartamentos acho tao injusto

Entendo sua situação mais realmente você terá

pois a gente que realmente precisa continua

Programa Minha

aguardar ser sorteada. Em relação as denuncias,

pagando aluguel . Estou desempregada com dois

Casa Minha Vida

peço que entre em contato com a Caixa

filhos e pago um aluguel de 700 reais , gostaria

Econômica pois apenas eles são responsáveis

de saber se nao sao feitas o acompanhamento

pela fiscalização, o numero é 0800 726 0101.

17/09/2014

em relaçao as vendas de apartamentos pois
tantos precisando e muitos que adquirem ja
venderam e quando sera o proximo sorteio desde
ja agradeço a compreensão. Vanda Nascimento
de Lima
Serve a presente para obter informações como a
Cohab Campinas fiscaliza os imóveis entregue no
Condomínio Vila Abaeté Campinas, uma vez que
há pessoas a venderem ou alugando. Eu fui
obrigada a entregar documentos na Cohab
Campinas a dizer quanto tempo moro em
09/09/2014

Norma Ferreira do
Nascimento

Campinas, e sei com certeza que tem pessoas
que não moram em Campinas e conseguiram um
apartamento, no 170 , Bloco 6 que não precisam
e foram sorteada, afinal que tipo de exigências e
fiscalização a Caixa e Cohab fazem.??? Eu ainda
não consegui, moro com a minha
cunhada/comadre . Peço uma Fiscalização mais
Rigorosa por esta Instituição Cumprimentos
Norma Nascimento

Programa Minha
Casa Minha Vida

Esses casos de denuncias somente com a Caixa
Econômica, pois eles é que são os responsáveis
pelas fiscalizações. O numero é 08007260101

17/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Contrato 521.0096: Realmente trata-se de
Recebi uma fatura hoje e não sei do que se trata,
09/09/2014

Anônimo

a fatura é no valor de 250,72, sendo que eu quitei

cobrança de Asfalto (empresa Critter) e
Outros

o imovel faz muito tempo. meu cpf 49818040406

regularização (Cohab/Cp). Esclarecendo: Foi

22/09/2014

aprovado em Assembléia Geral Ordinária,
realizada no dia 18/05/2014.

Boa tarde. Hoje recebi uma fatura com
vencimento no dia 15.09.2014, no valor de

09/09/2014

Valdécio Ramos da Silva

250,72, quero saber a que se refere, uma vez que

Contrato 521.0096: Realmente trata-se de

quitei o imóvel faz muito tempo(Quadra B Lote 19,

cobrança de Asfalto (empresa Critter) e

Rua 3, número 64 ou Rua Hilda de Souza Loredo -

Outros

regularização (Cohab/Cp). Esclarecendo: Foi

Vila Penteado - Campinas/SP), SER[A QUE

aprovado em Assembléia Geral Ordinária,

ESTÃO COBRANDO O ASFALTO? Obrigado,

realizada no dia 18/05/2014. .

Valdécio Ramos da Silva
19983758849/19988440363/19996107463

22/09/2014

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
eu Eduardo moreira Lima estou aguardando essa
09/09/2014

Eduardo Moreira Lima

necessária quando há alteração de endereço,

oportunidade pois não tenho condicão para ter

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

uma casa e o meu sonho ter um cantinho para

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

ficar agurdo respostas

10/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Gostaria de fazer essa inscrição para o minha
10/09/2014

MIKAEL PAGEU LOPES

necessária quando há alteração de endereço,

casa minha vida, pois pretendo casar daqui a

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

algum tempo e essa é a unica maneira de ter

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

minha casa própria.

10/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
10/09/2014

max roberto da silva

gostaria de atualizar meu cadastro

Outros

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

10/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Gostaria de me cadastrar nesse projeto da cohab,

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

pois tenho um filho de 8 meses e num tenho onde
morar, pois ate novembro tenho uma casa pra
10/09/2014

Tatiane Sanches Segalla

morar depois disso vou ficar sem teto com meu
filho, sou mãe solteira e preciso urgente de uma
moradia. Quero saber como faço? Aguardo um
retorno o mais breve possivel.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

10/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Boa noite! Gostaria de saber como faço para
participar do programa minha casa minha vida
10/09/2014

Anônimo

meus planos é morar sozinha, preciso saber se
tem data certa para estar se inscrevendo no
programa Obrigada.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

11/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Gostaria de saber mais informaçõe, sobre como
posso participar ao projeto de minha casa minha
11/09/2014

Anônimo

vida, sou uma jovem de 21 anos espero un filho,
gostaria de partecipar a un projeto muito obrigada
por vossa atenção.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

11/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,

preciso saber como faço o cadastro p comprar
11/09/2014

Fátima

um imóvel com vcs pelo programa minha casa
minha vida

Outros

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

11/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
11/09/2014

Camila Elias Soares

boa tarde por favor me informar sobre inscrições

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

de casas polulares ou apartamentos obrigada.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

11/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
BOA TARDE. GOSTARIA DE SABER
11/09/2014

Janaina Rodrigues

necessária quando há alteração de endereço,

REFERENTE AOS PROGRAMAS DE

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

HABITAÇÃO, TEM IDADE MINIMA, COMO

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

FUNCIONA. ATT, JANAINA RODRIGUES

11/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
BOA TARDE. SOU A FRANCISCA MORRO DE
11/09/2014

necessária quando há alteração de endereço,

francisca cristina sales

ALUGUEL. GOSTARIA MUITO DE TER UMA

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

cunha

CASA PROPRIA DO PROGRAMA MINHA CASA

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

MINHA VIDA.

12/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
A previsão da vistoria e assinatura de contrato

preciso saber se ja tem data prevista para assinar
11/09/2014

Anônimo

o contrato estou esperando ligaçao sou do abaete

Outros

bloco 11 torre 6

11/09/2014

Anônimo

preciso saber sobre a previsao de mudança para
o abaete cond.11 bloco 6

para o condomínio 11 é para o final do mês
Estamos aguardando a Caixa Econômica nos

17/09/2014

informar as datas.
O condomínio 11, estamos aguardando a Caixa
Econômica informar as datas da vistoria e
Outros

assinatura de contrato. Assim que tivermos as
datas entraremos em contato com vocês, a
previsão é ate o final do mês.

17/09/2014

DATA

NOME

12/09/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, quero saber se houve sorteio em 2014 e
se fui contemplado? Grato. Adalberto

Anônimo

DATA
RESPOSTA

Houve um sorteio em julho de 2014. Para
Outros

pesquisar se o seu cadastro foi comtemplado, por

quando vai ter sorteio dos apartamento na cidade

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

de campinas

Casa Minha Vida

sorteio.

JoseMarques
12/09/2014

RESPOSTA

12/09/2014

favor nos informe seus dados pessoais.
12/09/2014

Quanto a sua solicitação sobre a área na região
de Viracopos, por favor entre em contato com a
SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS
através do fone 31199613 ou pessoalmente na
Rua São Carlos, 677, ao lado da COHAB
CAMPINAS. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que

ola boa dia gostaria de informações sobre a area

preencham as condições abaixo descritas,

em que moro aqui na região do aeroporto de

independentemente da renda apresentada.

viracopos especificamente nas proximidades da

Lembramos que para participar do Programa

pistinha velha de indaiatuba jd pucamp gostaria
12/09/2014

macia alves cordeiro

de saber se ali sera desativado devido amplição
do aeroporto, pois tenho informaçoes que ali é
area de risco por esta localizado numa via
federal,como faço pra fazer inscrições para
cohab.

Outros

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

12/09/2014

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração d

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

Boa tarde. Hoje fui informado que é possivel estar
"conseguindo" por meio de sorteio ou por algum
12/09/2014

Anônimo

processo seletivo para conseguir uma moradia,
(casa ou apartamento). Qual seria a burocracia

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

12/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

para isto? Fico no aguardo

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Boa noite, ola gostaria saber como devo fazer
para que possa pagar o lote que possuo no Jardin
Rosalina. Agora Rua Celso Antonio Iglesias n°
12/09/2014

Gelson Antonio da Silva

13/35. pois adqueri a mais de 5 anos , porem o
antigo dono nao tinha começado a pagar, ja
cpmpareci varias vezes a Cohab e ainda nao
obtive resposta, agora parece que esta
cadastrando?. Gelson. 11 - 985203473.

Outros

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber qual é o valor das parcelas do
12/09/2014

Juliana Maria da rosa

apartamento minha casa minha vida???? E o

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Qual é o seu Condomínio? O valor do condomínio
Outros

valor do condomínio.

é tratado com a administradora e o valor da

17/09/2014

parcela vai depender de sua renda familiar.
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

Como faço para me cadastrar no programa minha
casa minha vida ? Vou me casar esse ano e não
13/09/2014

Anônimo

tenho condições financeiras de comprar uma
casa por outro meio a não ser com a facilidade
desse programa .

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
13/09/2014

Anônimo

Bom dia gostaria de saber se a renda familiar
passa de 1.600 eu posso me cadastrar na cohab.

Outros

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

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

queria fazer uma denúncia pois mudei para o

Essas denuncias tem que ser feita através da

abaeté e tem muitos apartamentos vazios que os
13/09/2014

Anônimo

donos vem só uma vez na semana, acho injusto
pois tem muitas pessoas precisando de moradia.

Caixa Economica, pois eles é que são os
Outros

Anônimo

17/09/2014

Entre em contato através o numero

Queria saber como faço pra seguir com a

13/09/2014

responsaveis pela fiscalização dos apartamentos.
08007260101.

denúncia.
para comprovar a renda e nessesario o holerite

Programa Minha

de ate 1600 reais liquidos ou bruto

Casa Minha Vida

O valor considerado da renda é o bruto.

15/09/2014

DATA

NOME

14/09/2014

FABIO LUIS DE CASTRO

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

EU QUERIA SABER SE EU ESTOU NA LISTA

Programa Minha

DE ESPERA OU SE EU JA FUI CONVOCADO

Casa Minha Vida

RESPOSTA

O seu cadastro ainda não foi sorteado.

DATA
RESPOSTA
15/09/2014

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,
14/09/2014

Anônimo

Cadastro Moradia .. que dia vai ter

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

GOSTARIA DE SOLICITAR O CADASTRO NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, POIS
14/09/2014

DANIEL SERRANO

AINDA NÃO POSSUO RESIDENCIA E
GOSTARIA DE SER CONTEMPLADO PARA
TER UMA MORADIA PARA MINHA FAMILIA.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Gostaria de se cadastrar minha casa minha vida
14/09/2014

Michele da Silva Santos

necessária quando há alteração de endereço,

.Moro com minha mãe sou solteira tem um filho

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

não trabalho .Gostaria muito de entrar no sorteio

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

Minha casa minha vida .

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Gostaria de participar do programa,sou separada
14/09/2014

Jakeline Miranda Sampaio

necessária quando há alteração de endereço,

moro de aluguel com uma filha e ganho um

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

salário minimo,queria saber como faço para

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

participar.

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu CPF não está cadastrado 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 interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
Há uns 3 anos atrás efetuei o cadastro porém
14/09/2014

Patricia da Silva Santos

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

ainda não fui atendida, consultei meu cpf e nada

Programa Minha

necessária quando há alteração de endereço,

consta gostaria de saber se tenho que renovar

Casa Minha Vida

telefone, número de dependentes e renda. A

meu cadastro e quando .

15/09/2014

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
A COHAB/CP atua apenas com o Minha Casa
Minha Vida, faixa 1, ou seja, renda de até R$

Sou Candidato no programa minha casa minha
15/09/2014 Luiz Carlos Machado Pereira

vida gostaria de saber se teria possibilidades de

Programa Minha

financiar uma casa aqui no meu bairro dentro

Casa Minha Vida

deste programa

1600,00. O financimento é realizado com a Caixa
Econômica e a demanda é definida através de
sorteio. Para outras informações, sugiro procurar
uma agência da Caixa, que é a responsável pelo
Programa.

24/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia Meu condominio e o 4 da unidade do Vila
15/09/2014

Anônimo

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o condomínio 4 ainda não sairam as datas

Abaeté. Gostaria de saber quando sera a

Programa Minha

das mudanças. Assim que a Caixa Econômica

mudanca definitiva, ou se tem um prazo pelo

Casa Minha Vida

informar as datas entraremos em contato com

menos pra mudanca Obrigado Daiane
oi bom dia gostaria de saber oque tenho que

17/09/2014

vocês.

fazer qual procedimento que se faz poi estou
15/09/2014

rodrigo evangelista

coprando um imovel quitado de um amigo
gostaria de saber oque tenho que fazer qual as

Outros

Por favor nos forneça maiores detalhes sobre o
imóvel e se ele pertence à COHAB CAMPINAS.

15/09/2014

taxas aonde tenho que ir para poder passar pro
meu nome obrigado

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,

15/09/2014

Anônimo

comofunciooprograma minha casa minha vida

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE. Adqueri um terreno no endereco
acima citado. porem o antigo dono ainda nao
15/09/2014

GELSON ANTONIO DA

tinha começado a pagar. ja fui varias vezes na

SILVA

Cohab para saber como esta o andamento e,

Minuta de Escritura

agora estão regularizando. gostaria de mais
informações. Gelson

O seu CPF não está cadastrado 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 interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

fiz escrição em 2007 e meu cadastro não foi
arquavado gostaria de sabeo o pq e se tenho q
15/09/2014 rosangela velozo de moraes fazer novamente sendo q liguei para central para
pergunta se tinha q renovar o cadastro e falara q
não precisaria pq fica arquivado! grata rosangela.

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

necessária quando há alteração de endereço,

Casa Minha Vida

telefone, número de dependentes e renda. A

15/09/2014

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

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
Boa noite, estou interessado em me inscrever no
15/09/2014

necessária quando há alteração de endereço,

ALEXANDRE APARECIDO

programa para adquiri um imóvel, gostaria de

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

PINTO

saber o que é necessário (Documentos que

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

precisa)

16/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
15/09/2014

Anônimo

Gostaria de saber como faço a inscrição para o

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

benefício.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

16/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,

Boa noite! Gostaria de saber se para fazer o
15/09/2014

Anônimo

cadastro de interesse é obrigatório ser casado ou

Outros

solteiros também podem fazer o CIM?

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

16/09/2014

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

15/09/2014

Anônimo

gostaria de saber o dia do sorteio

Outros

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Não temos previsão de data para o próximo
16/09/2014
sorteio do PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Para atualização do cadastro, ou seja, exclusão
do nome de sua ex companheira, vocês dois
deverão comparecer na COHAB. Os dados dela
serão excluídos de seu cadastro e feito um novo
apenas para ela. Para isso é necessário a
apresentação dos seguintes documentos:
Documentos necessários (originais):
eu queria saber eu me separei da minha mulher

casal);

faz 8 messes, mas meu cadastro continua com o
nome dela; eu sou o titular eu posso tirar o nome
16/09/2014

Anônimo

dela do cadstro, eu precisso levar ela pra fazer a
exclusão do nome dela, si eu arrumar uma outra

RG (do casal);

CPF (do

RG ou cert.

nascimento. (daqueles que moram no imóvel);
Programa Minha
Casa Minha Vida

parceira eu posso colocar o nome da minha atual

Comprovante de endereço - com CEP (luz ou tel.
etc.);

Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

habitacionais);

três últimos holerites;

no meu cadastro

(se solteiro);

24/09/2014

Comprovante de renda formal:
Certidão de nascimento

Certidão de casamento (se

casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação;

Certidão de óbito (se viúvo);

OBS:. Apenas para o Programa Minha Casa
Minha Vida a renda máxima familiar é de até R$
1.600,00. Renda superior será considerada para
outros empreendimentos habitacionais. O horário
de atendimetno é das 8h às 16h.

16/09/2014

Anônimo

Tenho um contrato quitado e preciso saber se já
posso pegar a minuta de quitação.

Minuta de Escritura

Para atender sua solicitação é preciso informar os
dados pessoais do adquirente e do imóvel.

16/09/2014

Bom dia! Gostaria de obter um esclarecimento.
Tem um imóvel a venda no Jd. Monte Cristo.

A forma mais correta e voce vir à COHAB com os

Gostaria saber quais são os procedimentos legais
16/09/2014 MARIA ANGELICA VIEIRA

para aquisição do mesmo (sobre valor que o
proprietário cobra e sobre procedimentos para
assumir dívida do carnê da Cohab)
Atenciosamente, Angélica

Outros

dados do imovel e ai, podera ser orientada de
forma correta quanto ao valor. nÃo podemos
interferir .

24/09/2014

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
COMO FAÇO PARA FAZER PARTE DESSE
16/09/2014

JANAINA RODRIGUES

PROGRAMA. MEU ESPOSO TEM QUASE 5B
ANOS DE FGTS PRECISA DE ENTRADA?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

16/09/2014

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

bom dia fiquei sabendo que semana passada
16/09/2014

Anônimo

teve sorteio ? é verdade ? como faço para
consultar se fui sorteada ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
O sorteio mais recente aconteceu em julho de
16/09/2014
2014. A lista dos sorteados consta no site
www.cohabcp.com.br.

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

Oi boa tarde, Não não tenho nenhum contrato

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

com a COHAB e nem com a CAIXA, mas tenho
uma inscrição desde 2009, gostaria de regularizar
16/09/2014 FABIANA MEIRA DA SILVA

e ver a melhor forma de fazer parte do projeto
pois já estou com 8 anos pagando aluguel e cada

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

16/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

vez está mais dificil, espero que você possa me

TRABALHO - comprovação através da carteira

ajudar.

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
tenho cadastro na COHAB a muitos anos mais
16/09/2014

everton leite albuquerque

nunca fui sorteado, tem alguma previsão para
novos sorteio , pois moro na casa de parentes a
minha situação esta muito complicada.

Outros

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

16/09/2014

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,
16/09/2014

José Ricardo da Silva

Quero fazer cadastro no programa minha casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

17/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Deverá providenciar a lista de documentos que
será enviada para seu email. - Comparecer na

Tendo em vista TERMO DE QUITAÇÃO datado

sede da Cohab/Campinas para solicitar a minuta.

de 30/07/1998 por cobertura securitária, solicito

Nesta ocasião irá assinar o requerimento da

informação de como proceder para que seja

solicitação e pagar a taxa de R$ 120,00 em

fornecida a MINUTA DE ESCRITURA, bem como

dinheiro ou cheque no caixa que fica na Cia. Não

as procurações e demais documentos para
16/09/2014 JOSE MÁRIO MENEGHINI

elaboração da escritura em cartório. Esse
documentos podem ser encaminhados por via

é emitido boleto bancário - A minuta deverá ser
Minuta de Escritura

enviado para o endereço de correspondência

25/09/2014

fornecido, no prazo aproximado de 90 dias após a

postal? A escritura pode ser lavrada em cartório

solicitação. Junto com a minuta será

de minha preferência? Como faço para pagar a

encaminhado também o oficio da Liberação de

taxa de emissão da minuta de escritura de R$

Hipoteca da Caixa Economica Federal. - Com a

120,00. Pode ser enviado boleto para esse

minuta em mãos, poderá escolher o Cartório de

pagamento?

Notas de sua preferência, desde que o mesmo
trabalhe com as escrituras da Cohab/Campinas.

Bom Dia Gostaria de ter informações com relação
ao contrato que a Cohab realizou com a

17/09/2014

NAO SEI INFORMAR QUANTO A

Cooperativa Habitacional de Campo Grande para

COOPERATIVAS. A COHAB ESTA

construções de moradias para população de

CONSTRUINDO E VOCE PODE VIR FAZER O

baixa renda.Moro em Campinas desde 2009, me

CADASTRO E SOLICITAR INFORMAÇOES

LUCAS TEODORO DE

casei em 2012 e de lá para cá pago aluguel.Qual

BRITO

valor corresponde a baixa renda?A nossa renda é

Outros

CONSTRUIDAS NO DIC,VILA ESPERANÇA E

de R$ 2000,00.Nós podemos realizar a

OUTROS. PODE RETIRAR A LISTA DE

inscrição?Como funciona?Liguei hoje no telefone

DOCUMENTOS NO SITE E PROCURAR O

19 31199575, porém alguém repassa a ligação,

GUILHERME OU BENEDITO, SE TIVER

chama e depois a ligação cai. Aguardo retorno

DUVIDAS PODE FALAR COM O CESAR.

Grato
Bom dia! Referente a questão anterior (Ano 2014

financeiras para outra pessoa que não seja o

localizado no Jd. Monte Cristo Av. Anton Von
Zuben, 1107 está regularizado junto a Cohab e,
em caso afirmativo, quais são os valores em
aberto referente carnê de pagamento. No
aguardo Att, Angélica

18/09/2014

Não temos autorização para fornecer informações

Nº 001825) Gostaria de confirmar se o imóvel
17/09/2014 MARIA ANGELICA VIEIRA

SOBRE AS CASAS QUE ESTAO SENDO

Outros

próprio dono do imóvel e o mesmo precisa
comparecer pessoalmente aqui na COHAB, ou
através de Procuração Pública para solicitar esse
tipo de informação.

17/09/2014

DATA

NOME

17/09/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO
gostaria de saber quando foi queitada as casas
no bairro vila josé paulino nogueira em paulinia

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para que possamos atender sua solicitação
Termo de Quitação

precisamos de maiores detalhes como nome e

17/09/2014

endereço do adquirente e número do contrato.
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,

17/09/2014

NANCI CRISTINA DA SILVA

COMO POSSO POSSUIR UM IMOVEL PELA

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

CRUZ

MINHA CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

17/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição só é efetuada 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
17/09/2014

Anônimo

Gostaria de saber se tem como fazer a inscrição
pelo site.

Outros

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

17/09/2014

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia, FAZ 17 ANOS Q SOU INSCRITA NA
COHAB E SEMPRE ESTOU ENTRANDO OU
ATE MESMO INDO ATÉ A MESMA PARAR
REGULARIZAÇÃO DOS MEU DADOS E ATÉ O
MOMENTO NÃO RECEBI NENHUMA

Verificamos que a Sra. realizou cadastro na

CONVOCAÇÃO DA COHAB TANTO POR EMAIL

COHAB/CP em 17/08/2001 e o atualizou em

OU PELOS CORREIOS. QUERIA SABER SE

17/07/2013. O mesmo encontra-se ativo e deve

MEU CADASTRO ESTA ATIVO COMO FAÇO

ser atualizado sempre que houver qualquer

PARA SABER SE ESTOU NA LISTA DE

alteração nos dados informados. A Sra. participou

CADASTRAMENTO. E TAMBEM SE PODEM
17/09/2014 ADRIANA DA CONCEIÇÃO TIRAR UM DUVIDA MINHA, NA MINHA REGIÃO
DO CAMPO GRANDE TEM CASAS DA COHA Q

Programa Minha
Casa Minha Vida

de dois sorteios do programa minha casa minha
vida realizados em 2013 e 2014, porém não foi
sorteada. Poderá obter informações de seu

ESTAO A VENDA SE A COHAB ENTRA NO

cadastro no próprio site da COHAB. Quanto as

PARCELAMENTO SE EU POSSO IR COM OS

informações referentes aos imóveis localizados

DADOS E ENDEREÇO DA RESIDENCIA ATÉ A

na região do Campo Grande, sugiro que

COHAB PRA VER SE POSSO FAZER A

compareceça na COHAB para receber as devidas

COMPRA DA RESIDENCIA PELA COHAB????

informações.

FAVOR AGUARDO UM MAIS BREVE RETORNO
ATENCIOSAMENTE ADRIANA MEUS
TELEFONES PARA CONTATOS19-3243-8525/
19-99466-9848

26/09/2014

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
Boa tarde, gostaria de saber quando terá
17/09/2014

necessária quando há alteração de endereço,

Bianca Thomaz Paparoto

inscrições para sorteio e o que preciso para poder

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Baldassi

participar. Aguardo um retorno. Att, Bianca

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

Baldassi

17/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
É irregular a venda de apartamentos da COHAB,
Ola gostaria de saber sobre os imoveis da cohab

pois a Caixa Econômica faz fiscalização dos

que estão a venda no jd San Diego e se é seguro

apartamento e no caso de negligencia, ocorrera a

comprar pois ainda nao fui sorteada e nao estou
17/09/2014

Renata

tendo como paga o aluguel levando em

perda do apartamento para quem vendeu e para
Outros

quem comprou. Reforçando, esses apartamento

consideração que as pessoas estao pedindo

não podem ser vendidos, alugados e

valores altos porem com condiçoes de

emprestados durante 10 anos a pessoas que

pagamento acessiveis.. como faço pra adquirir?

adquiriu o apartamento tem que morar no local
ate o final da quitação.

26/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venho solicitar termo de quitação ja foram pagos
17/09/2014

CELSO RICARDO

as 216 , parcelas. Quero registrar meu imóvel

PIANUCCI

qual o caminho a ser feito. aguardo resposta qual

Termo de Quitação

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de SALTO.

18/09/2014

o custo do termo de quitação e minuta do imóvel.
boa noite, gostaria de sabe, se tiver alguns

17/09/2014

Anônimo

imoveis de vcs, q a pessoa n esta em atrazo com

AO INICIAR UMA NEGOCIAÇAO DE COMPRA

vcs, e se a pessoa pode passa para fente a

VOCE DEVE PROCURAR A COHAB COM O N.

divida... grata aguardo sua resposta. OBS: e q eu
ja tenho uma inscricao com vcs, e gostaria de
sabe como fuciona isso

Outros

DO CONTRATO OU O ENDEREÇO DO IMOVEL
E SERA ORIENTADO CORRETAMENTE.

23/09/2014

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
Gostaria de saber como cadastro e se há outro
18/09/2014

Roberta Aline Iope

necessária quando há alteração de endereço,

programa sem ser o minha casa minha vida e

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

como faço para participar. Qual o tempo de

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

espera?

18/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso sitema que seu cadastro
foi realizado em 18/09/2014. O único projeto
habitacional em andamento é o Minha Casa,
Boa tarde, Fiz a minha inscrição no programa

Minha Vida, porém não há mais projetos

minha casa minha vida, qual é o critério que é

aprovados e todos os apartamentos já possuem

usado, e valido só para apartamento ou casa
18/09/2014 Rogério Waisman Anselmo

também, é como posso estar acompanhando a
minha inscrição e a posição como posso estar
sabendo mais detalhes, e os próximos sorteios,
desde já agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

famílias indicadas. Dessa forma, deverá manter
seu cadastro atualizado e aguardar a aprovação
de novos empreendimentos. O processo de
seleção das famílias a serem atendidas é através
de sorteio. Sugiro que entre no site da
COHAB/CP para acompanhar a realização de
próximos sorteios, porém cabe informar que até o
momento não há previsão de acontecer.

24/09/2014

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

oi eu gostaria de saber como faço a escrição
tenho 3 filhos sou viúva e gostaria muito de ta
18/09/2014

cleia maria de souza

neste programa não tenho marido sou eu que
cuido dos meus filhos sozinha, me ajuda por
favor.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

18/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
Gostaria de me cadastrar para aquisição de

18/09/2014

sandra mara vicente

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

casas da cohab ou dp programa minha casa

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

minha vida. sou solteira tenho uma filha.pode ser

necessária quando há alteração de endereço,

em qualquer bairro e pode ser tambem casa ou

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

apartamento de despejo. Pago aluguel no valor

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

de R$650,00 , meu ganho mensal é de 02

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

salarios minimos e não tenho pensão alimenticia,

TRABALHO - comprovação através da carteira

minha filha é estudante .

profissional, sem necessidade de ter permanecido

18/09/2014

dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Por gentileza solicito a copia de contrato em
18/09/2014

Anônimo

nome de Sergio Vanderlei Estrub e ou Maria
Luzia de Matos.

Para que possamos atender sua solicitação por
Cópia de contrato

favor informe bairro, número do contrato e dados
pessoais do adquirente e da pessoa solicitante.

18/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde! Existem alguns loteamentos que são

18/09/2014

Anônimo

da Cohab,preciso saber como faço para adquirir

Importante e manter o cadastro atualizado para

um se não faço parte de nenhuma associação de

poder participar do sorteio. Estamos voltando a

bairro,ja tentei de varias formas adquirir um
imovel mas não consigo por ter uma renda

Outros

construir e os imóveis serão financiados pela
CEF. Para saber sobre estes imoveis voce

baicha,ja participei de sorteios mas não fui

devera procurar a COHAB e falar com o

contemplado,então gostaria de ir por esse

Sebastiao ou Guilherme.

caminho,agradeço

22/09/2014

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,

19/09/2014

ariane alves de oliveira

Desejo participar do Programa Minha Casa Minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

barboza

Vida.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

19/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Toda vez que mudar algum dado pessoal é
aconselhável atualizar o cadastro. 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,por favor preciso saber como esta o
19/09/2014

valdiran dos santos silva

andamento do meu cadastro se esta normalizado

Regularização

ou preciso ir ate a cohab para recadastrar

Fundiária

novamente,espero a resposta em breve obrigada.

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

19/09/2014

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

19/09/2014 Marinda de lourdes oliveira

Olá boa tarde . Gostaria de saber porque meu

O seu nome não consta na lista dos cadastros

nome não está na lista de pessoas que podem

aptos a participar dos sorteios do PROGRAMA

participar do projeto minha casa e minha vida
...Estava consultando e meu nome não aparece .

Outros

MINHA CASA MINHA VIDA porque sua renda
ultrapassa o limite de R$ 1.600,00.

19/09/2014

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
bom então eu gostaria da inscrição para adiquirir
19/09/2014

izaias ornelas amaral

necessária quando há alteração de endereço,

minha casa própria no momento tenhho um bebe

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

de 10 meses e nao possuo casa moro de aluguel

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

aguardo um retorno

22/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso sitema que o Sr. realizou o
seu cadastro em 04/02/2013 e o atualizou em
23/09/2014.Participou de dois sorteios para o
Programa Minha Casa Minha Vida realizados em
2013 e 2014, porém não foi sorteado. O
Programa Minha Casa, Minha Vida, é o único
Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas. Por ser um Programa do

Boa noite tenho cadastro há algum tempo na

Governo Federal, a forma de atendimento das

Cohab, porém não fui contemplado com meu

famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18

apartamento, e agora a situação complicou se
19/09/2014

Luiz Antonio de Araujo
Rocha

mais estou com uma criança de sete meses,
morando na casa da minha mãe com meu filho e
minha mulher, é uma situação horrível, pois
condições de comprar de uma construtora não
temos e a unica forma seria pela cohab espero
que me retorne o contato já não sei o que fazer.

de dezembro de 2013, que dispõe sobre os
Programa Minha

parâmetros de priorização e o processo de

Casa Minha Vida

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

26/09/2014

hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Nesse momento não
há previsão de próximos sorteios, tendo em vista
que todos os empreendimentos construídos já
foram entregues ou estão na etapa final, porém já
possuem os proprietários definidos. Dessa forma,
deverá manter seu Cadastro de Interesse em
Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso novos empreendimentos
sejam aprovados, porém é importante esclarecer

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
Boa noite, me chamo Asafe e gostaria de saber
19/09/2014

Asafe Santos da Silc

necessária quando há alteração de endereço,

como faço para me escrever no programa minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

casa minha vida. Fico no aguardo. Desde já

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

agradeço.

22/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
21/09/2014

Jennifer Lorraine Marques

Gostaria de saber quando terá inscrições e o que

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Capuchinho

é necessário levar? Obrigado.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Entrar no site COHAB, no campo com tarja verde

21/09/2014

Anônimo

queria saber como faço cadastro na cohab ou

e verificar os documentos necessarios para o

minha casa minha vida nos bairros san diego ou

cadastro. Lembrando que o condominio Abaete

jd sao jose obg responder no email
jackisomduran@gmail.com

Outros

no bairro São Diego ja está com as indicaçoes
dos sorteados completas. Para esse bairro nao
sera possivel para o momento.

22/09/2014

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,
21/09/2014

Anônimo

gostaria de saber quais documentos precisa para
mim fazer minha inscrição da coab

Outros

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

22/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Favor entrar no site da COHAB em sorteios e
22/09/2014

Anônimo

Quero saber a listagem do sorteados takanos

Outros

colocar Takanos e checar o seu nome. estamos a
disposiçao para qualquer esclarecimentos.

22/09/2014

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

22/09/2014

ARIADINE NUNES DA
SILVA DE MORAIS

Boa tarde Gostaria de saber referente ao
programa,e tbm até quanto é o limite de salario
para fazer cadastro. obrigada

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

23/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Olá, Gostaria de saber qual o procedimento para
22/09/2014

Jessica da Mota Marcelino

cadastro para moradia no programa minha casa
minha vida. Grata,

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

23/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Segue a relação dos documentos necessários
para a realização do Cadastro na COHAB:
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA Prérequisitos:

Comprovar pelo menos 2 anos de

moradia e/ou trabalho em Campinas, que poderá
ser através de: declaração escolar, decl. do posto
de saúde ou cart. prof. com registro em Campinas
nos últimos 2 anos; Documentos necessários
(originais):
Quais os documentos necessários p inscrição de

no imóvel);

casa, quando a renda é composta por pensão de
22/09/2014

Vanessa Veneri Teberga

filho, bolsa-família e trabalho informal? Onde

Programa Minha

declarar a situação de risco q se vive, como

Casa Minha Vida

vítima de violência doméstica, e prioridade de ser
Mulher chefe de famìlia?

CPF (do casal);

RG (do casal);

RG ou cert. nascimento. (daqueles que moram
Comprovante de endereço - com

CEP (luz ou tel. etc.);

Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais);

Comprovante

26/09/2014

de renda formal: três últimos holerites;
Certidão de nascimento (se solteiro);

Certidão

de casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo); OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.600,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais. ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h

Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália Ca

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

Preciso de ter minha moradia , e gostaria de
saber o que faço para Deus me abençoar com
22/09/2014

Sandra Teresa Julietti

esta dádiva , o que é necessário eu fazer ,quero
me cadastrar se for possível. Antecipadamente

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

23/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

agradeço Sandra

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Precisamos saber qual é seu condomínio,
Bom Dia, Gostaria de saber se já tem uma data
23/09/2014

Viviane Freitas

definida para assinatura do contrato do
Condominio Abaete.

estamos entrando em contato com os
Outros

beneficiários dos cond. 4 e 12 caso seja um
desses o seu condominio, entre em contato com
a COHAB.

26/09/2014

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
Quero uma informação pra atualizar o cadastro
23/09/2014

Irineia Santos Severi

que tenho na COHAB de casada para divorciada,
preciso ir pessoalmente ou tem outro jeito de
atualizar o cadastro. No aguardo. Obrigado

necessária quando há alteração de endereço,
Outros

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

23/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
23/09/2014

Anônimo

O que e necessario pata cadastro

Outros

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

24/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

Boa tarde como posso participar do programa

Sobre cooperativas voce deve falar com o senhor

habitacional por cooperativas ??? Pois já tenho
23/09/2014

elieude trajano soares da
silva

Constantino no 31199500. Já o cadastro, voce

cadastro com a cohab desde 2001 e nunca
consegui comprar uma casa. Moro de aluguel até

Outros

deve atualizar e solicitar ao Guilherme ou

hoje. por favor me mande uma resposta com

Sebastiao informações sobre as casas que a

alguma ajudar para eu e minha familia sairmos do

COHAB estÁ construindo.

aluguel . Grata.

25/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo, porém ainda não foi
sorteado. Se mudou algum dado em seu cadastro
é aconselhável comparecer na COHAB 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.

HÁ ALGUNS ANOS (4 A 5) FIZ UM

Lembramos que para participar do Programa

CADASTRAMENTO PARA O PROJETO NA

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

PREFEITURA DE CAMPINAS, E ATÉ HOE NÃO
23/09/2014

RITA PAULA CARIA DA

RECEBI NENHUMA INFORMAÇÃO. GOSTARIA

Programa Minha

SILVA

DE SABER SE AINDA EXISTE ESTE

Casa Minha Vida

CADASTRO, SE AINDA TENHO CHANCES
PARA CONSEGUIR MINHA CASA PRÓPRIA.
OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

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

24/09/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

23/09/2014

GOSTARIA DE ATUALIZAR MEU CADASTRO

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

JUNTO A COHAB PARA QUE EU POSSA ME

necessária quando há alteração de endereço,

JULIANA EPIFANIO

CANDIDATAR A UMA VAGA PARA O SORTEIO

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

BATISTA DE LIMA

DA MINHA CASA PROPRIA. E GOSTARIA DE

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

REBECER NOTIFICAÇOES SOBRE AS DATAS

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

DOS PROXIMOS SORTEIOS. GRATA

TRABALHO - comprovação através da carteira

24/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Boa Tarde referente a documentaçao para
23/09/2014

Anônimo

cadastro o comprovante de escolaridade serve
como comprovante de que trabalho e moro em
campinas?

O comprovante de escolaridade serve como
Outros

comprovante que mora em CAMPINAS, desde
que se refira aos dois últimos anos.

24/09/2014

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

gostaria de saber o seguinte que quando eu fiz
meu cadastro eu estava com meu ex e tinha só
23/09/2014

Allyny costa da cruz

uma filho agora eu me casei de novo e tenho uma
filha e queria coloca ela no cadastro pode ?
estarei aguardando respostas

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

24/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Boa tarde! Moro em Sumare e gostaria de saber
23/09/2014 Cristiane Aparecida Ribeiro

necessária quando há alteração de endereço,

se posso me inscrever nos programas da Cohab

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

de moradia,se sim,quando tera inscriçao No

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

aguardo Cristiane

24/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

Bom dia eu gostaria de fazer uma denuncia que
no residencial sirius no condominio campo dos
alecrins b2 o sindico ed carlos trocou a fechadura
24/09/2014

Anônimo

de um apartamento q esta vazio para ele morar

Programa Minha

com a esposa sendo que o apartamento é

Casa Minha Vida

adaptado para pedeficiente e ele nao tem
nenhuma deficiencia e tem muitos deficientes na
fila de espera. Grato

A responsabilidade de fiscalizaçoes é da Caixa
Econômica. Entre em contato com a CEF atravé
do numero 0800 726 0101

26/09/2014

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

24/09/2014

Meu nome é Renata, moro em área verde

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

localizada na região dos Amarais e sou casada e

necessária quando há alteração de endereço,

RENATA DA SILVA

gostaria de saber como faço para me inscrever

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

PEREIRA

no programa Minha Casa, Minha Vida do governo

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

Federal e qual o valor da renda mínima para

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

participar. att, Renata

TRABALHO - comprovação através da carteira

24/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Ola boa tarde , sou Claudemir de campinas (
deficiente ) gostaria de saber quando havera novo
24/09/2014

Anônimo

sorteio para habitação em campinas já que não
saiu meu nome nestes do dia 11/09/2014 meu cpf
215076918-23 desde já agradeço pela atenção.

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

24/09/2014

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

24/09/2014

DAIANE DE OLIVEIRA
BATISTA

BOA TARDE! NO MOMENTO MORO COM
MEUS PAIS, MAS ESTOU NOIVA E ME
CASAREI EM 2015

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

24/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

estou morando aqui no Res Sírius , Cond. das
Gardênias (B 4 ) fui em reuniões antes de mudar
,quando a Ana Paulo nos orientou sobre várias
assuntos , mas aqui no meu Condominio as
coisas não estão muito bem ,ela falou que a
Cohab iria nos acompanhar pelo menos no
primeiros meses da nossa mudança , Foi eleito
um Sindico ,onde foi eleito pelos próprios
moradores , onde foi contratado uma

Os assuntos pertinentes ao condomínio são

administradora que pelo jeito só quer ganhar

decididos em assembleia, conforme orientação

dinheiro , nós já pagamos um condomínio
24/09/2014

Anônimo

(adiantado ) no 15 /09 no valor de 150,00 reais
que eu já acho um absurdo, enquanto que em

Programa Minha
Casa Minha Vida

dos técnicos do trabalho Técnico Social, durante
as "Preparatórias" e reunião sobre o regimento
interno, realizadas junto aos beneficiários, entre

outros condomínios não passa de um valor de

os dias 21 e 22 de Janeiro de 2014, 20 e 21 de

100,00 reais e até agora não foi feito nada , uma

Fevereiro de 2014.

sujeira ,não cortaram a grama , nem tem limpeza
nenhuma e nem segurança , pois existe aqui
dentro do Condomínio ações suspeitas , que não
é digno de pessoas de bem conviver , gostaria
muito de saber se a cohab pode fazer alguma
coisa ??? e se tem algum procedimento que
possamos fazer.desde já agradeço pela atenção
já

29/09/2014

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,
24/09/2014

Anônimo

boa tarde gostaria de saber quais doc. preciso

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

levar p fazer a inscrição

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

25/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

planos para tirar os moradores desta rua e

Interesse em Moradia na COHAB/CP, que foi
realizado em 22/07/2013. Participou de dois

e seis meses ela tem asma e aqui e muito umido

sorteios para seleção da demanda a ser atendida

por causa de uma mina dagua que tem nos
bethania schultz silva

minha residencia e pediram que a cohab entrace
com providencias mais ate hoje nada gostaria de
alguma resposta pois minha nenem passa muito
mal com a asma porque aqui em casa e muito
mofado e eu nao tenho condicoes de comprar
uma casa pois e muito caro porfavor me ajudem
no programa minha casa minha vida... Obrigado!

RESPOSTA

constatamos que a Sra. possui o Cadastro de

quando por favor. pois tenho um filha de um ano

24/09/2014

DATA

Verificamos em nosso banco de dados e

boa noite gostaria de saber se nesse endereço a

fundos da casa, a defeza civil ja veio aki ver

RESPOSTA

no Programa Minha Casa Minha Vida (o primeiro
Programa Minha

realizado em 2013 e o segundo em 2014), porém

Casa Minha Vida

não foi sorteada. Quanto a remoção das moradias
localizada na rua em que você mora, sugiro que
entre em contato com a Secretaria de Habitação –
SEHAB, através do telefone 3119 9633 ou do
endereço – Rua São Carlos, 677 – Parque Itália
(ao lado da COHAB). É a referida Secretaria que
atua na remoção das famílias e não a COHAB.

26/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro de interesse em moradia deve ser
atualizado sempre que houver alguma alteração
nas informações declaradas. O Programa 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

Bom dia,tudo bem? Gostaria de saber, quando

parâmetros de priorização e o processo de

que eu tenho que ir fazer minha renovação do
cadastro minha casa minha vida,como funciona o
25/09/2014

bruna soares leopoldino

sorteio.pois faz tempo que estou pra ser sorteada
e nada ainda, tem pessoas que fizeram cadastro
depois de mim e já pegou apto... Grata, Bruna. 199272-8034

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
Programa Minha

hierarquização do atendimento das famílias é

Casa Minha Vida

uma exigência do próprio programa, conforme

26/09/2014

previsto na referida portaria. Nesse momento não
há previsão de próximos sorteios, tendo em vista
que todos os empreendimentos construídos já
foram entregues ou estão na etapa final, ou seja,
já possuem os proprietários definidos. 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, por isso algumas pessoas que
realizaram em data posterior a que você realizou

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
Ola gostaria de uma informação a respeito da
25/09/2014

Jefferson Corte Barboza

coab pra fazer inscrição como que faço e quais
os procedimento que devo ter pra fazer

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

25/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
Boa Tarde Gostaria de saber referente aos

25/09/2014

Milleny Magalhaes Santos

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

apartamentos e casas da Cohab, como faço para

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

me inscrever.Preciso estar indo até a Cohab

necessária quando há alteração de endereço,

levando documentos originais, e como funciona

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

se caso eu ganhar o apartamento no sorteio, eu

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

vou pagando todo mês um pouco e por ano. Não

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

preciso dar nada de entrada . Aguardo Retorno.

TRABALHO - comprovação através da carteira

Att

profissional, sem necessidade de ter permanecido

25/09/2014

dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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 fazer meu cadastro no programa, quero
saber se as inscrições estão sendo feitas ? E
25/09/2014 Wanessa Lima dos Santos

também quero saber como sou amaziada e não
casada no papel se levo a lista de documentos
minhas e dele ?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

25/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
25/09/2014

Anônimo

Qual renda necessária para participar do Minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

26/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Queria fazer um cadastro na Cohab pq moro de
25/09/2014

Jhenyffer de Oliveira Lima

necessária quando há alteração de endereço,

aluguel e queria ter meu apartamento propio as

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

parcelas de pagar aluguel sao muitas altas e

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

queria sair dessa vida de aluguel

26/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Boa noite, me cadastrei na cohab em campinas e
fui informada que deveria acessar o site se

O cadastro só pode ser efetuado pessoalmente

tivesse interesse, para participar. Porém estou
25/09/2014

Anônimo

com dúvida, no site onde devo me cadastrar?
Pensei que ao me cadastrar na cohab já estaria
participando, porém entendi que tenho que dar
continuidade no site. Aguardo retorno.Meu e-mail
é: lu220187@yahoo.com Obrigada

aqui na COHAB CAMPINAS. Depois é só
Outros

acompanhar as notícias através do site ou
pessoalmente e caso mude algum dado pessoal é
aconselhável fazer a atualização.

26/09/2014

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,
26/09/2014

Giselle Isabel Viana

ainda não tenho.pago aluguel e moro com minhas

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

duas filhas.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

26/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Para o Abaeté condomínio 10, ainda não temos
26/09/2014

Viviane Cristina Inacio de
Freitas

Boa tarde Daniel Rocha , Obrigado pelo seu
retorno. O meu Condominio e Abaete 10 blc 11
apto 11

nenhuma data, estamos aguardando a Caixa
Outros

Econômica informar as datas e assim que
tivermos uma resposta, entraremos em contatos
com você.

29/09/2014

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,
26/09/2014

Anônimo

Gostaria de saber se estao fazendo incriçao para
moradia?

Outros

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

26/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

Boa tarde faz 5 anos q eu tenho o cadastro da
minha casa minha vida e ate hoje nao fui

Infelizmente é sorteio e não o tempo de cadastro

sorteada gostaria de saber qual é os criterios
26/09/2014

Luana Adriele Saquetto

para o sorteio da minha casa minhha vida..sou

Programa Minha

deficiente visual e msm assim nao consegui mais

Casa Minha Vida

tenho uma colega q fez o cadastro ha 2 anos tem
casa propria e consegui um ap muda no final do
ano.Obrigadoo

que interfere. São regras definidas pelo governo
federal e vão para a urna conforme os grupo de
idoso,deficiente, grupo 1 grupo 2 estamos a
disposiçao para outros esclarecimentos

30/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Minha inscrição foi efetuada em 20/05/2009.

26/09/2014

Helen Adriana Riggi

Gostaria de saber se preciso fazer novamente.
Meus dados da inscrição não mudaram.

26/09/2014

Anônimo

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

gostaria de saber pq ainda não fui chamada po

Programa Minha

sorteio ja estou na espera a 10 anos tenho 3 filho

Casa Minha Vida

RESPOSTA

Sim é importante atualizar.

DATA
RESPOSTA

30/09/2014

Por favor, envie nova mensagem contendo dados
pessoais para que possamos responder sua

26/09/2014

solicitação.

Ouvi dizer sobre um projeto de empreendimento

26/09/2014

Larissa Marques

da COHAB na região norte de Campinas e que

NESTE MOMENTO A COHAB NAO TEM

ficará pronto para venda já em Dezembro. Fiquei

NENHUM PROJETO PARA ESSA REGIAO.

muito interessada sobre este projeto, mas não sei
como irá funcionar o processo de venda. Gostaria
que esclarecessem minhas dúvidas. desde já
agradeço e espero retorno.

Programa Minha
Casa Minha Vida

SOLICITO VIR ATE A COHAB COM O
ENDEREÇO, PARA VERIFICAR SE EXISTE
ALGUEM USANDO O NOME DA COHAB.

03/10/2014

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,
26/09/2014

Anônimo

OI BOA BOA NOITE

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

29/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Eu sidnei diogo teles faço a solicitação de uma
casa da cohab-cp, pois moro de favor nos fundos
26/09/2014

sidnei diogo teles

de um restaurante onde minha esposa trabalha.
Tenho 66 anos e minha esposa 52. desde já
meus agradecimentos.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

29/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Bom dia, gostaria de saber como funciona o
programa minha casa minha vida pela cohab,
27/09/2014

Adriana Regina Bratfisch

gostaria de saber como fazer inscrição, enfim
toda informação necessária. Desde já agradeço e

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

29/09/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

fico no aguardo.

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Olá, a alguns anos fiz um cadastro em interesse
27/09/2014

Adriana Cristina Ruiz Bastos
Pinto

de moradia mas até hoje não tive contato aguardo
retorno pois quando entro com meu cpf não tem
registro,quero saber se realmente foi feito ou se
estou aguardando algo que não realizaram.

O seu cadastro está ativo porém não participa
Programa Minha

dos sorteios do Programa Minha Casa Minha

Casa Minha Vida

Vida porque a sua renda familiar ultrapassa o
limite de R$1.600,00.

30/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É aconselhável atualizar os dados sempre que
haja alguma mudança. Como o seu cadastro data
de 2009, por favor compareça na COHAB 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.

bom dia preciso de uma informaçõ tem uma

Lembramos que para participar do Programa

inscrição na cohab desde 2009 preciso saber tem

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

tem a necessidade de atualizar os dados , estou
27/09/2014

PATRICIA CRISTINA DOS precisando muito vivo no fundo da casa da minha
SANTOS DELBONI

sogra com meu marido e meu filho pequeno
emdois comodos,fico no aguardo de uma
resposta se precisar renovar o cadastro estou a
disposição. grata patricia delboni

cumprir os critérios próprios do programa,
Outros

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

30/09/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Meu Nome e Danyelle moro com a minha mae e
27/09/2014

necessária quando há alteração de endereço,

Francisca Danyelle de

gostaria de ter minha moradia trabalhoo de baba

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Castro Sousa

ganho 350 por mes mas nao e de carteira

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

assinada,

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está inativo. Por favor, compareça
até a COHAB CAMPINAS munida dos
documentos abaixo para atualizar o cadastro.
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

Bom Dia.Estou enviando meus dados pois sou
divorciada e mae dois filhos preciso de um lar
28/09/2014

marlete Albina F. Dionisio

ganho pouco .quero participar programa minha
casa minha vida.Como faço aguardo retorno ou ja
estou na lista de espera OBRIGADO

cumprir os critérios próprios do programa,
Programa Minha

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

30/09/2014

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

entre outras formas de comprovação. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, preciso de uma orientação e se
possível um atendimento. Minha sogra Maria
Aparecida (o nome é esse mesmo) adquiriu uma
casa no Jardim Morro Azul, na época, Núcleo
Residencial Jardim Morro Azul, em Limeira, na
28/09/2014

Gilberto Villalva

Rua Adelino de Castro Vilar, atual nº 163. O
imóvel ainda não foi registrado, e por isso,
necessito de cópia do contrato de venda. Peço o
favor de informarem se é possível o envio da
cópia, mesmo que seja digitalizada. Solicito e
agradeço qualquer resposta, mas peço que, por
favor, vejam se conseguem ajudar-me. Grato.

Não é permitida a entrega de contrato ou cópia do
Cópia de contrato

mesmo para outra pessoa que não sejá o(a)
próprio(a) adquirente.

29/09/2014

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,
28/09/2014

Anônimo

como faço pra fazer inscrição na cohab! preciso

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

de informaçoes, documentos.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não foi definida a data de assinatura de
contrato e vistoria. Deverá aguardar pois assim
bom dia Fui sorteada para o condominio 10 do

que definida entraremos em contato. Sua pasta já

Residencial Abaeté,já tem uma data prevista para

foi analisada e aprovada pela Caixa, porém

a vistoria? Recebi uma carta que meu nome
29/09/2014

patricia betti

estava numa lista do Cadin ,isso interfere no meu
contrato de alguma maneira,preciso saber

Programa Minha
Casa Minha Vida

urgente ,não estou conseguindo contato ai na

desconhecemos a informação se há uma nova
análise antes da assinatura do contrato.

03/10/2014

Tentamos obter tal informação junto à caixa,
porém como os funcionários estão de greve não

Cohab Att

foi possível. Sugiro que aguarde a convocação
para asisnatura do contrato, até mesmo porque,
não há o que se fazer.

Bom Dia. Dúvida I - Fiz inscrição do Programa da
Minha Casa Minha Vida, e por duas vezes o meu
nome foi para o sorteio da casa própria, mas não

29/09/2014

fui sorteado, entretanto, gostaria de saber se há

Há nessecidade de atualizar. A COHAB esta

necessidade de eu fazer algo para poder

voltando a construir em varios terrenos, e existe a

MÁRCIO ROGÉRIO DE

continuar a participar dos sorteios, ou é

Programa Minha

possibilidade de ter tambem na Vila Costa e Silva,

SOUZA

automático? Dúvida II - Gostaria de saber se para

Casa Minha Vida

que se encontra em aprovaçao na prefeitura.

o Bairro Vila Presidente Costa e Silva, tem

Estamos a disposiçao e se tiver interesse,

previsão de ter algum terreno em vista para

comparecça na COHAB e fale com o Guilherme.

30/09/2014

construção de casas pela cohab e se participará
do programa da minha casa minha vida. No
aguardo da resposta. Grato, Márcio Rogério.
ola bom dia,eu queria saber se tem outro meio de
chance para adequerir minha casa minha vida,por

O seu cadastro está ativo porém é aconselhável

meio de outro cadastro por coperativas,eu ja sou

que o sr. compareça na COHAB CAMPINAS para

cadastrado na cohabi ,mais como titular a minha
29/09/2014

thiago ferreira da siva

esposa,ou seja ,samos cadastrado na

Programa Minha

cohabi,serve o mesmo cadastrado para as

Casa Minha Vida

coperativas,ou tenho que ir ate uma coperativa e
fazer outro cadastro,se poder me dar essa
informaçao eu agradeço de coraao,e obrigado
pela atençao ,e otimo dia

atualização. Quanto ao assunto cooperativa, por
favor entre em contato com o sr. Constantino,
fone 31199557 ou pessoalmente com ele aqui na
COHAB, no período das 8 às 11 horas, de
segunda a sexta-feira.

30/09/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O fato da pessoa ser cadastrada na CDHU não
interfere no cadastramento da COHAB. No
momento não há mais unidades disponíveis
referentes ao Programa Minha Casa, Minha Vida,
pois todas já foram entregues ou estão em
Gostaria de saber se uma pessoa ja cadastrada
no CDHU,que agora esta acometida pela
29/09/2014

Priscila Mendes Preto

neoplasia maligna (câncer/ tumor) tem alguma
preferencia para o programa minha casa minha
vida.

processo de mudança. Os cadastrados deverão
Programa Minha
Casa Minha Vida

aguardar um próximo sorteio caso novos
empreendimentos sejam aprovados. Para
participar do sorteio do grupo de deficientes, o
interessado deverá apresentar atestado médico
que comprove a deficiência alegada e que
contenha o número da Classificação Internacional
de Doenças (CID) e a classificação da
deficiência. São consideradas deficiências: física,
mental, auditiva e visual.

03/10/2014

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.

29/09/2014

estamos pagando aluguel de 600,00 por mes só

Lembramos que para participar do Programa

meu espozo trabalha de atonimo temos 2 filhos

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

um de 13 anos e um de 7 mes nos queriamos

cumprir os critérios próprios do programa,

fazer o cadastro de minha casa minha vida meu

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

nome tatiane monteiro do santos martins e meu

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

espozo luis carlos martins moremos aqui em

necessária quando há alteração de endereço,

Tatiane montero do santos

campinas 20 anos quer dizer meu espozo nos

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

martins

casemos fais 2 anos eu era de Descalvado são

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

paulo estou dezeperada não aguentamos mas

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

pagar aluguel e luz compra alimentação porfafor

TRABALHO - comprovação através da carteira

se poder me respoda ou ligue 19-32244586 para

profissional, sem necessidade de ter permanecido

me dizer oque fazer para ser casdatra no

dois anos seguidos no mesmo emprego ou

programa minha casa minha vida desde Ja Que

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

Deus abençoe vcs muito espero resposta

30/09/2014

do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
OFEREÇO Área de 29.712,80 mts2 ,Bairro : Vl

29/09/2014

Anônimo

Padre Anchieta-Campinas sp Sito uma das ruas

Solicito que voce venha ate a COHAB para

que adentram a área : Rua Papa São Celestino !

verificar o preço e a possibilidade de atendimento,

Esta área pertence a macrozona 9 ,com
zoneamento Z -14 !! É uma área totalmente plana
e com toda sua extenção asfaltada !!

Outros

fazer uma parceria com nosso diretoria tecnica,
ou passe seu telefone para entramos em contato.

30/09/2014

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,
29/09/2014

osmil jose da silva

osmil jose da silva, vem mui respeitosamente
solicitar o cadmut.

CADMUT

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

29/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,

queria saber oque precisa para fazer a inscricao ?
29/09/2014

rodrigo da silva souza

e se tiver uma namorada precisa dos dados dela
?

Outros

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

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
29/09/2014

israel feitosa de mattos

informaçoes sobre quem pose se inscrever no
programa sendo idade e dias quem sorteios

Outros

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

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
29/09/2014

Camilla Renata Cardoso

EU GOSTARIA DE SABER PRA SE
CATRASTAR

Outros

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

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
eu e minha mae precisamos vender a casa
porque ela e meu pai se divorciaram ,porem ele
nao aceita e pelo fato da casa nao ter escritura
29/09/2014

Beatriz de Souza Andrade

nao temos muito oque fazer dependemos da boa
vontade dele e miinha mae esta ficando louca
poisa situaçao e super desagradavel por favor me
deem alguma resposta

O Núcleo Residencial Vinte e Oito de Fevereiro
Regularização

não pertence à COHAB CAMPINAS. Por favor,

Fundiária

ligue para a Secretaria de Habitação - 31199613
e verifique se pertence a eles.

29/09/2014

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
Ola gostaria de fazer o cadastro da coahb moro
29/09/2014

necessária quando há alteração de endereço,

DANIELA BORGES DA

com meus pias estou gravida e preciso de uma

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

SILVA PORTELA

casa para morar me ajudem...aguardo a respota

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

muito obrigada.

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

Boa Tarde Gostaria de saber referente aos

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

apartamentos e casas da Cohab, como faço para

cumprir os critérios próprios do programa,

me inscrever.Preciso estar indo até a Cohab

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

levando documentos originais, e como funciona

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

se caso eu ganhar o apartamento no sorteio, eu
vou pagando todo mês um pouco e por ano. Não
29/09/2014

Milleny Magalhaes Santos

preciso dar nada de entrada . E como funciona eu
preciso ir na Cohab pessoalmente eu não consigo
fazer a inscrição pela internet? E quando abre as
inscrições do CIM( Cadastro de Interessados pela
Moradia) porque eu vi no site que as inscrições
abrem, mas não fica muito tempo aberto fecha
logo. Aguardo Retorno. Att

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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,
29/09/2014

uzilene vieira de almeida

De residencia

Outros

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

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Ola boa noite... gostaria de saber quando começa
29/09/2014

marcela de paula

necessária quando há alteração de endereço,

as inscrições para o cadastro do programa minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

casa minha vida! Desde ja agradeço e aguardo

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

contato GRATA MARCELA DE PAULA

30/09/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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
Estou desempregada e gostaria de saber como
29/09/2014

Rosemary Di Pietro

necessária quando há alteração de endereço,

devo proceder para me inscrever no programa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha casa minha vida. Podem por gentileza me

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

orientar como devo proceder. Grata desde já.

01/10/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

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

cadastro de moradia gostaria muito de fazer um
cadastro de moradia nunca fiz nenhum e eu
30/09/2014

valdecir firmino moreira

minha esposa e meu filho estamos precisando
muito de sair do alugue : Agradeço pela sua
atenção- muito obrigado

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

01/10/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro para o PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA só pode ser efetuado 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
Fiz inscrição na cohab pela internet mas não
consigo acompanha o andamento gostaria de
30/09/2014

Anônimo

saber se a algum problema,ou se devo ir
diretamente a cohab o n da inscr002259 ano
2014

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/10/2014

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

entre outras formas de comprovação. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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
Moro de aluguel com meu marido e minha filha.
30/09/2014 Jacqueline de Araujo Souza Gostaria de saber como faço e quais documentos
levo para fazer inscrição.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

01/10/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Bom dia , Sou ex proprietário do imóvel referente
30/09/2014

Marcio Souza Soares

o contrato numero 1160240-6 gostaria de saber
se o mesmo ainda consta no meu nome ou se
seja foi transferido para o proprietário atual ?

Outros

Favor procurar a COHAB setor comercial e falar
com a Leila ou marcia para obter informações.

02/10/2014

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
gostaria de saber pra fazer o cadastro do
30/09/2014

Anônimo

programa casa minha vida que documento que
tenho que levar?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

01/10/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Boa tarde. Gostaria de tirar uma duvida eu tenho
uma escrição acho que ha 5 anos o meu cadastro
30/09/2014

Flávio Crispim de Souza

ainda esta valido vcs ainda irão me chamar para
algun sorteio aguardo respostas. Deste ja meus
agradecimentos. Flávio Crispim de Souza.

O seu cadastro está ativo, participou dos sorteios
Programa Minha

porém ainda não foi contemplado. Sempre que

Casa Minha Vida

mudar algum dado pessoal por favor compareça
na COHAB para atualizar.

02/10/2014

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
Boa Tarde , gostaria de saber quando vai ter
30/09/2014

Diego Augusto dos Santos

necessária quando há alteração de endereço,

inscrições para campinas , e na onde eu faço

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

essa inscrição se é possivel eu me escreve pela

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

internet ou tenho que estar indo pessoalmente.

02/10/2014

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

