cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Prezados Bom dia! Fui funcionária desta empresa
01/10/2014

Claudia

Cohab, solicito uma declaração de referencia de

Outros

trabalho. Obrigada

RESPOSTA
A declaração está pronta para ser retirada,
conforme solicitado.

DATA
RESPOSTA
01/10/2014

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
Gostaria de saber como me cadastro no
01/10/2014

Gabriela Gil Rocha

programa minha casa minha vida e quais são os
documentos necessários. 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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não há prazo máximo, pois depende do

01/10/2014

Anônimo

Qual o tempo máximo de espera para ser

lançamento de Programas Habitacionais. Quem

sorteado. Pois a Cohab da prioridade para as

determina as regras de atendimento das famílias

comunidades em área de risco.Moro em uma

no caso do Programa Minha Casa, Minha Vida é

comunidade de Campinas pago aluguel e nao sou

Outros

o Governo Federal e não a COHAB. É respeitada

sorteado muitos do mesmo bairro que eu ganha o

a portaria 595/13, que determina os critérios de

apartamento da Cohab alugam o apartamento e

atendimento e o processo de seleção. Portanto,

voltam para área de risco.

indicar famílias de área de risco faz parte das

03/10/2014

regras do Programa.
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
01/10/2014

EVERTON ROBERTO
RAMOSDOS SANTOS

TEM ALGUMA FORMA DE SABER QUANDO
VOU SER CHAMADO? OU EM QUAL POSIÇÃO
DA LISTA MEU NOME ESTA?

Programa Minha
Casa Minha Vida

contemplado nos sorteios. O próximo sorteio
ainda não tem data prevista para acontecer. O sr.
pode acompanhar o andamento dos projetos
através do site ou pesoalmente na COHAB.

02/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 quais documentos eu
tenho que levar para a inscrição das casas pq
01/10/2014

katia lopes

sou mae de 3 crianças e moro de favor com meu
irmao.. minha renda é de bicos k eu faço para
ajudar no aluguel obrigadooo

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola boa noite, meu marido fez a inscrição no
programa minha Casa minha vida em 2009, e no
ano de 2012 foi enviado uma carta para nos
comunicando que o nome dele estava na lista
para ser sortiado, so que agora nao tivemos mais
nenhuma informação sobre os sorteios e se nos
02/10/2014

joice madureira menezes

fomos contemplados, gostaria de alguma
informação de vocês, pois esta cada vez mais

Programa Minha

Favor procurar a COHAB e atualizar seu

Casa Minha Vida

cadastro,importante manter atualizado.

02/10/2014

difícil da gente pagar aluguel, e tambem gostaria
de saber como fazemos para tentar financiamento
de algum terreno ou casa direto coma cohab.
Desde ja obrigado, e fico no aguardo de sua
resposta. Joice
Bom dia, Eu fiz minha inscrição em janeiro de
Fez em janeiro e nada mudou, infelismente nao

2014 e gostaria de saber se é preciso ir
02/10/2014

Anônimo

pessoalmente para dizer que nada do que esta no
cadastro mudou? Existe alguma forma mais
rápida para que eu possa conseguir uma casa
pela Cohab?

Outros

foi possivel consultar seu cadastro e verificar se
faltou algo, pois nao tem seu CPF, e não pude
verificar de forma correta.

02/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE SABER QUANDO HAVERA
OUTRO SORTEIO DA COHAB E PORQUE MEU
NOMA AINDA NAO FOI SORTEADO POIS
ESTOU ESPERANDO DESDE DE 2009
MORANDO DE FAVOR NA CASA DOS

02/10/2014

marli dominguete loureço

OUTROS POIS NAO TENHO CONDICOES DE

Até o momento não há previsão da realização de

PAGAR ALUGUEL COM CRIANÇA PEQUENA

próximos sorteios. Todas as unidades

MUITOS QUE NAO PRECISAM E TEM ONDE

construídas através do Programa Minha Casa,

MORAR CONSEGUIRAM E EU NADA ATE

Minha Vida já foram entregues. É importante

AGORA TEM GENTE ALUGANDOS SEUS APS

destacar que a forma de atendimento das famílias

PORQUE JA TEM CASA PROPRIA EU QUE

Programa Minha

é definida pela portaria 595 de dezembro de

PRECISO DE UM NAO CONSIGO TO NA LISTA

Casa Minha Vida

2013, que dispõe sobre os critérios de

DE ESPERA ATE HJ NAO SEI ATE QUANDO

atendimento e forma de seleção. Por último, é

VAI ESSE ERRO POIS PRA MIM E UM ERRO

importante manter seu cadastro sempre

PESSOAS QUE NAO PRECISAM TIRANDO DE

atualizado para que possa participar de próximos

QUEM PRECISA UNS TEM MUITO OUTROS

sorteios, caso novos empreendimentos sejam

FICAM SEM NADA QUE E O MEU CASO

aprovados.

PRECISANDO DE UM LUGAR PRA MORAR E
GENTE PEGANDO APS A RODO SEM
NECESSIDADE NENHUMA SO PRA SAIR
ALUGANDO OU VENDENDO PRA OUTROS
TIRANDO DE QUEM NAO TEM

03/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

02/10/2014

ELIANE APARECIDA
ROCHA

gostaria de adquirir um imóvel,mas precisa ter
filhos e estar casada? pois não me encaixo em
nenhum destes itens. aguardo resposta. 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

03/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Sr. foi indicado ao Programa Minha Casa,
Minha Vida pela SEHAB - Secretaria de
Habitação. Sua documentação foi analisada e
Boa Tarde, Por favor gostaria de saber qual a
02/10/2014

Alex Marcelino dos Santos

aprovada pela Caixa Econômica Federal, porém

minha situação na lista de espera,sou cadeirante

Programa Minha

como demanda complementar (reserva).

e já há alguns dias eu montei a pasta para ser

Casa Minha Vida

Conforme regras do citado Programa, deve ser

enviado para caixa econômica federal.

indicado uma porcentagem de famílias a mais do
total de unidades, ou seja, 30%. Portanto o Sr.
encontra-se na lista de espera e deverá aguardar
contato da COHAB/CP, caso ocorra desistências.

08/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

02/10/2014

DENISE SIMMEL

FAVOR ATUALIZAREM MEU CADASTRO,

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

TELEFONE ATUAL 19/87259205, COMERCIAL

necessária quando há alteração de endereço,

37434600, OU RES. 25123691, GOSTARIA DE
SABER SOBRE O PRÓXIMO SORTEIO NÃO

Outros

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

ENCONTREI MEU NOME NA LISTA DE

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

INSCRITOS, MUITO OBRIGADA.

TRABALHO - comprovação através da carteira

03/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

02/10/2014

joceli felipo jacubovski
marques

boa tarde gostaria de fazer um cadastro para o
programa minha casa minha vida qual
documentos sera necessario

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

03/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
02/10/2014

Pamella

gostaria de saber como posso adquirir um imovel

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

pela minha casa minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

03/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,

Bom dia. Gostaria de me inscrever no programa
03/10/2014

Jessica Aline

habitacional. Como eu faço, o que preciso para
fazer o cadastro? Obrigado!

Outros

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

03/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia , Gostaria de saber se existem mais
03/10/2014

Juliana Marques Pereira do
Amaral

imóveis a serem sorteados ainda nesse ano em
Campinas, eu já tenho cadastro será que preciso
atualizar para participar dos próximos sorteios?
No aguardo, Obrigada !

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

03/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
03/10/2014

fabio gonçalves

Gostaria de saber como eu faço meu cadastro

Programa Minha

para minha casa minha vida Obrigado.

Casa Minha Vida

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

08/10/2014

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
03/10/2014

Anônimo

gostaria de ver a lista dos nomes dos sorteado no

Programa Minha

sorteio que teve no mês de setembro

Casa Minha Vida

Não houve sorteio em setembro de 2014.

09/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

oi moro em campinas no jardim campo grande e
03/10/2014

Anônimo

está tendo inscrições da cohab. Gostaria de
saber se eu posso fazer mesmo não tendo
registro na carteira de trabalho.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É necessário entrar em contato com o Sr.
Outros

Constantino no telefone: 3119-9557, de segunda
a sexta no período da manhã.

09/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
Queria Adquirir uma casa propiá porque moro de
03/10/2014

Jhenyffer de Oliveira Lima

aluguel e nao esta facil pra mim morar de aluguel
pesso que me ajude por favor !!

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

09/10/2014

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
05/10/2014

amanda cristina dos santos

Gostaria de saber se eu posso participar da

matos

inscrições de apartamento de cooperativas?

É necessário entrar em contato com o Sr.
Outros

Constantino no telefone: 3119-9557, de segunda
a sexta no período da manhã.

09/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

O local onde ocorre os sorteio não é fixo e é

Gostaria de saber onde acontece os sorteios? E
05/10/2014

RESPOSTA

amanda cristina dos santos

os convocados sabe somente os anuncios pelo

Programa Minha

matos

endereço eletronico ou são avisados por outros

Casa Minha Vida

recursos?

definido durante a organização do evento. Os
cadastrados são informados através dos sites da

10/10/2014

COHAB e da Prefeitura, do Diário Oficial e de
jornais locais.
BOA TARDE QUALQUER PESSOA PODE
FAZER O CADASTRO O PROGRAMA MINHA

05/10/2014

Anônimo

gostaria de saber quem nao tem renta e tem

Programa Minha

CASA MINHA VIDA E DE 0 A 1600,00 QUANDO

restricao no nome pode fazer inscricao cohab

Casa Minha Vida

PASSA ENTRA EM OUTROS PROJETOS A
RESTRICAO NO MOMENTO DO CADASTRO
NAO IMPEDE DE FAZER O CADASTRO

14/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que a forma de
atendimento das famílias no Programa Minha
Casa Minha Vida é determinada pela portaria nº
595, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe
FIZ MINHA INSCRIÇÃO NO MINHA CASA,
MINHA VIDA, HA MAIS DE DEZ ANOS E ATÉ

de seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio

AGORA NÃO FUI CONTEMPLADO. DIFERENTE

para hierarquização do atendimento das famílias

DE MUITAS PESSOAS CONHECIDAS QUE,

é uma exigência do próprio programa, conforme

COM MENOS DE CINCO ANOS DE

previsto na referida portaria. É importante

INSCRIÇÃO, JÁ ESTÃO MORANDO NOS

destacar que conforme os critérios do Programa,

ÚLTIMOS APARTAMENTOS ENTREGUES NO
06/10/2014 ALAIR BUENO DE GODOY

sobre os parâmetros de priorização e o processo

RESIDENCIAL COSMOS. GOSTARIA DE
SABER SE AINDA TENHO ALGUMA CHANCE

Programa Minha
Casa Minha Vida

o tempo de cadastro da família no município não
é considerado, portanto, a data de cadastramento
não interfere no processo de seleção. Por isso

POIS, ENCONTRO-ME MORANDO EM UM

algumas pessoas que realizaram o cadastro

QUARTINHO DE PENSÃO, ENFRENTANDO

depois de você foram sorteadas. Atualmente não

DIARIAMENTE, INÚMERAS DIFICULDADES

há mais unidades disponíveis, sendo necessário

PARA PAGAR O MEU ALUGUEL. AGUARDO

aguardar a aprovação de próximos

RETORNO. PS: SOLICITO ATUALIZAÇÃO DO

empreendimentos, o que não há prazo para

MEU ENDEREÇO PARA EVENTUAL CONTATO.

ocorrer. Quanto a atualização de seu endereço
deverá ser realizada na sede da COHAB/CP, das
8h às 16h. É necessário apresentar o
comprovante de endereço atualizado e com o
CEP.

10/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de Saber se para conseguir fazer o
06/10/2014

Crislaine

cadastro na cohab é preciso ter renda ? pois

Programa Minha

moro com a minha vo e meus primos e tios e

Casa Minha Vida

irmão.

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

09/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Ola gostaria de saber se esta avendo Incriaçao

06/10/2014

Anônimo

na Cohab Aqui na Regiao do campo grande no
Parque itajai ? no Centro comunitario da Criança?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É necessário entrar em contato com o Sr.
Constantino no telefone: 3119-9557, de segunda
a sexta no período da manhã.

09/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber qual a faixa salarial para
06/10/2014

BRIVALDO BRITO DE

adquirir uma casa na Cohab Campinas. Bem

SOUZA JUNIOR

como a documentação necessária a fim de

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

09/10/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

efetuar cadastro

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

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere
06/10/2014

Anônimo

gostaria de saber qual a nova data do sorteio

Programa Minha

Até o momento não há previsão da realização de

minha casa minha vida da cohab

Casa Minha Vida

próximos sorteios.

08/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 e todas as
unidades já foram entregues, ou estão em fase de
mudança. Por ser um Programa do Governo
Federal, a forma de atendimento das famílias é
determinada pela portaria nº 595, de 18 de
Eu fiz cadastro pro minha casa minha vida e ate
06/10/2014

Anônimo

agora nao saiu nada ja veio carta do sorteio e
nada ate agora ja faz cinco anos

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

10/10/2014

hierarquização do atendimento das famílias é
uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia
sempre atualizado para participar de próximos
sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

Olá Gostaria de saber se posso estar mudando
os numeros de telefones do meu cadastro, o
06/10/2014 Alessandra Pereira da Silva número mudou a no momento não estou podendo
ir até a Cohab para atualizar meus dados.
Obrigada

Programa Minha

BOA TARDE INFELISMENTE PARA ATUALIZAR

Casa Minha Vida

O CADASTRO VOCE DEVE VIR ATE A COHAB .

14/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde! gostaria de saber como funciona o

DO ESTADO ( CDHU ) E O MINHA CASA MINHA

financiar uma casa mas minha renda nao permite

VIDA E PROJETO DO GOVERNO FEDERAL

um financiamento para uma casa e nao encontro
Aline Berto Pongilupi

algo que minha renda possa pagar. Gostaria de

Outros

saber também como posso me inscrever neste

14/10/2014

NA TARJA VERDE DO SITE

inscrição nas casas da cohab. Grata! Aline
QUANDO SERÁ O SORTEIO DA COAHB 2014?

VIR NA COHAB PORTANDO OS
ENCONTRAR A RELAÇAO NO SITE DA COHAB

Também gostaria de saber a diferença para a

Anônimo

PARA SE INSCREVER NO MCMV VOCE DEVE
DOCUMENTOS QUE VOCE PODE

programa e quais são os seus beneficios?

06/10/2014

DATA
RESPOSTA

CASA PAULISTA E PROJETO DO GOVERNO

programa Casa Paulista. Tenho a intenção de

06/10/2014

RESPOSTA

Programa Minha

Até o momento não há previsão da realização de

Casa Minha Vida

próximos sorteios.

09/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OI PRECISO DE UMA AJUDAR POIS SOU
CASADO E NÃO TENHO CONDIÇÕES

Verificamos que o Sr. realizou o cadastro de

NENHUMA DE DER MINHA PRÓPRIA CASA

interesse em moradia em 15/04/2009. É

POIS DE JÁ FIZ DE TUDO NESSA MINHA VIDA

importante esclarecer que o Minha Casa, Minha

JA SOU DE IDADE E NEM EU E MINHAS

Vida, é o único Programa Habitacional em

ESPOSA TRABALHA POR QUE SEI QUE

andamento no município de Campinas e não há

NENHUMA EMPRESAS ACERTA PESSOAS

mais unidades disponíveis. Por ser um Programa

MAIS VELHA... SÓ PEÇO PRA DEUS

do Governo Federal, a forma de atendimento das

ABENÇOAR MEUS FILHOS E NORAS...NÃO

famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18

SOU ALFABETIZADO MORO NUMA CASA DE
06/10/2014

Jose Ivanildo de Azevedo

FAVOR DE TRÊS CÔMODOS MORAVA EM

Programa Minha

SÃO SEBASTIÃO AL. VIM PRA CA DER UMA

Casa Minha Vida

VIDA MELHOR AQUI EM CAMPINAS NÃO
TENHO NADA A OFERECER PRO MEUS
NETOS E FILHOS UNICA COISA QUER ME
ALEGRA E O MEUS FILHOS QUE ME DAR UMA
ALEGRIA DE VIVER NESSA VIDA TAO
SOFRIDA POIS O QUE PRECISO PRA
TERMINAR MINHA MISSÃO AQUI NA TERRA E
DEIXAR MEUS FILHOS SEM NADA POR QUE
TA DIFÍCIL OBRIGADO E ESPERO UMA
AJUDAR...

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

10/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento

07/10/2014

João Carlos Bosso

Bom dia por favor gostaria de saber o

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

procedimento para solicitar a Minuta da casa ?

Departamento Financeiro/Coordenadoria de

Preciso ir pessoalmente até a Cohabcp para

Minuta de Escritura

realizar a solitação da Minuta ? Obrigado. Fico no

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

14/10/2014

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

aguardo.

3119-9599, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 15h,

07/10/2014

ALEX SANDRO VIEIRA

SOLICITO A MINUTA DE ESCRITURA DO
IMÓVEL

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

14/10/2014

ou Wladimir, ou ainda, através dos telefones: (19)
3119-9599, 3119-9591 ou 3119-9592. Endereço
da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10
- Parque Itália - Campinas / SP.
OZIENE BOA TARDE CONFORME SUA

07/10/2014

Oziene Cordeiro

Favor alterar meu nome pois no cadastro esta
errado

CADMUT

SOLICITAÇAO ALTEREI SEU CADASTRO POR
TER HAVIDO UM DESCUIDO DO
FUNCIONARIO SEBASTIAO

14/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Para obter orientações sobre o PAR - Programa
de Arrendamento Residencial, sugiro que procure
uma agência da Caixa Econômica Federal, tendo
em vista que a COHAB/CP não atua no referido
Programa. Para realizar o cadastro de interesse
em moradia na COHAB, deverá apresentar os
seguintes documentos: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA Pré-requisitos:
Comprovar pelo menos 2 anos de moradia e/ou
trabalho em Campinas, que poderá ser através
Gostaria de entrar n o programa PAR- pela caixa
07/10/2014

Fernanda Santos

e gostaria de saber como faço a minha inscrição
Obrigada

de: declaração escolar, decl. do posto de saúde
Programa Minha

ou cart. prof. com registro em Campinas nos

Casa Minha Vida

últimos 2 anos; Documentos necessários
(originais):

CPF (do casal);

10/10/2014

RG (do casal);

RG ou cert. nascimento. (daqueles que moram
no imóvel);

Comprovante de endereço - com

CEP (luz ou tel. etc.);

Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais);

Comprovante

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 máxim

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se haverá sorteio ainda para o
ano de 2014,ou se tera algum sorteio para o ano
07/10/2014

Juliana Amancio

de 2015 e se já data estipulada? Se houver

Outros

alguma data prevista,quais serão os bairros onde

Até o momento não há previsão da realização de
próximos sorteios.

08/10/2014

serão entregue os conjuntos habitacionais?
Olá boa-tarde! gostaria de saber quando e como
07/10/2014

Josineide Rosa de Jesus

será o proximo sorteio do progama minha casa
minha vida?w

Programa Minha

Até o momento não há previsão da realização de

Casa Minha Vida

próximos sorteios.

08/10/2014

VOCE DEVE VIR A COHAB E FAZER SEU
...qual o procedimento p eu fazer inscrição p
habitação ? ...creio q não me encaixo no
07/10/2014

João Batista da Silva

programa minha casa minha vida ,devido minha
renda familiar ser acima do máximo permitido.....
...agradeço.....João

CADASTRO, POIS ESTAMOS CONSTRUINDO
Programa Minha
Casa Minha Vida

EM TERRENOS DA COHAB COM
FINANCIAMENTO CAIXA QUE INDEPENDE DA
RENDA E TAMBEM PORQUE O GOVERNO
FEDERAL ESTA PARA ATUALIZAR A RENDA
DO MINHA CASA MINHA VIDA.

08/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

.O fato da renda ser maior do que a permitida
para o Programa Minha Casa, Minha Vida (R$
1.600,00) não é fator impeditivo para a realização
do Cadastro de Interesse em Moradia. Caso
tenhamos o lançamento de programas
habitacionais para uma faixa de renda maior,
poderá participar. Sugiro que realize o referido
cadastro e para isso é necessário apresentar os
seguintes documentos: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA Pré-requisitos:

...boa tarde...queria saber como faço p inscrever-

Comprovar pelo menos 2 anos de moradia e/ou

me no programa habitacional da cohab....sou
07/10/2014

João Batista da Silva

aposentado , minha renda familiar é maior q o
teto máximo permitido para o programa minha
casa minha vida....como devo proceder.?..desde
já agradeço ...

trabalho em Campinas, que poderá ser através
Outros

de: declaração escolar, decl. do posto de saúde

10/10/2014

ou cart. prof. com registro em Campinas nos
últimos 2 anos; Documentos necessários
(originais):

CPF (do casal);

RG (do casal);

RG ou cert. nascimento. (daqueles que moram
no imóvel);

Comprovante de endereço - com

CEP (luz ou tel. etc.);

Carteira de Trabalho (do

casal e dos dep. habitacionais);

Comprovante

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Até o momento não recebi o boleto referente a
prestação do apto. Gostaria de verificar onde
posso pegar a via para pagamento. Já estou
morando no Sírius a mais de um mês. Consultei
07/10/2014

Leci Pereira da Silva

na CEF e não encontraram meu contrato no
sistema nem com o meu CPF e nem no
CPF:154933148-51 do meu marido Venicio Alves
de Almeida. Por gentileza gostaria de uma
posição. Fico no aguardo. Grata, Leci Pereira

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
07/10/2014

Anônimo

o que e preciso para fazer o cadastro na cohab

Outros

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

08/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Existe seu cadastro, porém é necessário atualizalo. Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

solicito informaçao se ainda esta valido meu
07/10/2014

miliane rodrigues pires

cadastro feito no ano 2009,e se devo ir a tualisar

Programa Minha

meus dados. Deis de ja agradeço pela a tençao.

Casa Minha Vida

Miliane

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

08/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olá amigo minhas faturas não estão cendo
07/10/2014

volnei dos santos barbosa

entregue na minha residencial queria saber qual e
o problema para não entregarem em meu cep
aguardo sua resposta
Bom dia, gostaria de saber quando será o

08/10/2014

Anônimo

próximo sorteio do programa minha casa minha
vida. Obrigada.

Outros

Programa Minha

Até o momento, não há previsão da realização de

Casa Minha Vida

próximos sorteios.

Outros

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
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria.
Atualmente não há unidades disponíveis e nem
previsão da realização de próximos sorteios.
Dessa forma, deverá manter seu Cadastro de
Interesse em Moradia sempre atualizado para
participar de próximos sorteios, caso se enquadre
nos critérios do programa e novos
empreendimentos sejam aprovados.

Gostaria de saber se a Cohab tem algum sorteio
08/10/2014

Luciana Rodrigues Santos

para este ano ainda.Há pessoas que são
chamadas pela Cohab,não por sorteio,como isso
funciona?

08/10/2014

08/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

abaixo seguem as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
Boa tarde, Gostaria de saber qual é o
08/10/2014

Anônimo

procedimento para cadastro para conseguir um
ap ou casa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

08/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso tiver mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou da composição familiar, devese atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
08/10/2014

keli dos santos inacio

tenho um cadastro ai desde 2012 preciso
regularizar mas moro de favor como faco

Outros

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

08/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
08/10/2014

andressa frança barbosa

Quais os documentos necessarios para inscriçao

Programa Minha

gomes

para casas da coahb

Casa Minha Vida

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

08/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em quais bairros em São José do Rio Pardo a
09/10/2014

Eliane Dias de Paiva

COHAB abrange?E gostaria de saber também se
tem algum imóvel com debto,pois desejo adiquirir

Outros

Vale Rio Pardo 1 e 2 etapa, Redentor 1 e 2 etapa

05/11/2014

um..
Bom dia!!! Estou precisando de uma ajuda, meu
pai faleceu em Julho/2013, porém fui fazer o
inventario e não encontrei a escritura apenas o
09/10/2014

Cristiane Schimidt

recibo da quitação informação que deveria entrar
em contato com vocês solicitando a minuta de

Os empreendimentos da Cohab Campinas em
Minuta de Escritura

escritura, mas acho que ele não solicitou. Poderia

Limeira é do Bairro Morro Azul. Por favor,
identifique qual Cohab está no contrato, pois

09/10/2014

exitem outras companhias.

me informar como faço para solicitar essa minuta
At; Cristiane Schimidt(filha)
A todos bom dia.....responsavel pela cohab
Venho comunicar V.sas, que no dia 10/10/2014
foi paga a minha prestação de

09/10/2014

Luiz Carlos Ackermann
Pinheiro

nr............300/300.....que consta no endereço

É necessário identificar se é da Cohab Campinas

acima. Estou aguardando documentos de

ou Cohab Bandeirante que também fica em

quitação do Imóvel acima, para que eu possa

Minuta de Escritura

campinas. Caso seja da Cohab Campinas é

evetuar a escritura e posteriormente

necessário informar os dados do proprietário e o

registrar......ok sem mais, atenciosamente luiz

número do contrato.

09/10/2014

carlos ackermann pinheiro rua walter baptista dos
Santos, 317 Bairro: N.S.Dores....II etapa
cep.13483-088-limeira-sp
Eu gostaria de saber se já ganhei o apartamento
09/10/2014 Maria de Souza Nascimento da COHAB-CP ,pois fiz minha inscrição, sou mãe
solteira e moro de aluguel!

Consta que foi atualizado seu cadastro e até o
Outros

momento não há previsão da realização de
próximos sorteios.,

09/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
09/10/2014 Andrews Godoy de Oliveira

Boa tarde gostaria de inscrever me no minha

Programa Minha

casa minha vida , No aguardo Obrigado

Casa Minha Vida

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo seguem as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
09/10/2014

Anônimo

Ola como faço para fazer a inscrição

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo seguem as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
09/10/2014

Angela Cristina Chagas

Gostaria de me inscrever no programa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Por favor como funciona, quais documentos e
09/10/2014

veridiana venancio bisco

valores, existe casa prontas? E a que as pessoas

Programa Minha

vendem, após adiquirir da cohab, pode ser

Casa Minha Vida

comprada? Obrigada

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE FAVOR PROCURAR A COHAB E
FALAR COM O BENEDITO OU O CESAR E
ELES LHE INFORMA

14/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, moro com meus pais sou solteira, mais
10/10/2014

Anônimo

gostaria de ter minha casa própria como faço

Programa Minha

para dar entrada para participar do Cadastro de

Casa Minha Vida

interesse de moradia (CIM)

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo seguem as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
10/10/2014

raphael henrique simon de
macedo

endereço, telefone, número de dependentes e
me escrever na cohab conquistar minha casa

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sobre a Cooperativa é necessário entrar em
contato com o Sr. Constantino no telefone: 31199557, de segunda a sexta no período da manhã.
Sobre seu cadastro, caso tivera mudança de
endereço, telefone, emprego, renda ou da
composição familiar, deve-se atualizar o cadastro
trazendo todos os documentos novamente.
Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E

10/10/2014

lucia guedes cardoso

gostaria de saber se a minha inscrição ainda tem

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar

validade, ja perdi as contas de quanto tempo sou

cadastro todos os interessados maiores de 18

inscrita acho que uns dez anos ou mais,queria

anos que preencham as condições abaixo

saber se preciso comparecer a cohab para

descritas, independentemente da renda

apresentar algum documento, e saber se posso

Outros

apresentada. Lembramos que para participar do

participar da coperativa aqui do campo

Programa Minha Casa Minha Vida, os

gramde,pois moro com marido e duas filhas com

interessados deverão cumprir os critérios próprios

meu pai e estou esperando a muitos

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

anos.Gostaria de ter alguma informação

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sobre a Cooperativa é necessário entrar em
contato com o Sr. Constantino no telefone: 31199557, de segunda a sexta no período da manhã.
Sobre seu cadastro, caso tivera mudança de
endereço, telefone, emprego, renda ou da
composição familiar, deve-se atualizar o cadastro

10/10/2014

lucia guedes cardoso

Bom dia 10/10/2014 Campinas sp Gostaria de

trazendo todos os documentos novamente.

saber sobre a inscrição que esta em nome do

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E

meu marido Milton cesar cardoso somos inscritoa

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar

a mais de dez anos e ate agora não conceguimos

cadastro todos os interessados maiores de 18

nada, quero saber se preciso renovar a minha

anos que preencham as condições abaixo

inscrição,pois moro na casa do meu pai,com

descritas, independentemente da renda

marido e duas filhas, e gostaria de imformações

Outros

apresentada. Lembramos que para participar do

sobre essa cooperativa que esta tendo aqui no

Programa Minha Casa Minha Vida, os

campo grande fiquei sabendo hoje e fui informada

interessados deverão cumprir os critérios próprios

que hoje e o ultimo dia não consegui fazer a

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

inscriçao fico perdida vejo gente que se inscreveu

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

depois de nos adquirino a casa propria. fico no

Atualização É necessária quando há alteração de

aguardo de uma posição da cohab.Obrigado

endereço, telefone, número de dependentes e

13/10/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

boa tarde tenho cadastro na cohab ja a 14 anos
fez este ano desde de 11/08/2001 q eu fiz meu
cadastro, ja atualizei varias vezes meu cadastro e
ate agora nd....hj moro de favor na ksa de
parentes pq não deu mais pra pagar alugar,
gostaria de saber se estas pessoas q tem
cadastro a mto tempo ainda vai ter a chance de
10/10/2014

Anônimo

poder ter sua ksa...pois estes ultimos sorteios q

Programa Minha

tiveram ja foram sorteados pessoas q tem

Casa Minha Vida

cadastro a 2 ou 3 anos e nós q tem a mto
tempo...vcs deveriam fazer uma analise nos
cadastros das pessoas pq vcs estão dando aptos
pra pessoas q não precisam. tenho conhecidos q
ganharam e nem moram no apto...ou
alugaram...aguardo uma respost agora só não
fala n tenho prefissão pra novos sorteios...
boa tarde. gostaria de saber com quanto tempo
10/10/2014

Antonia Marciana

sai o resultado com o nome de quem se

Programa Minha

inscreveu no programa minha casa minha vida. a

Casa Minha Vida

inscrição foi feita em julho. grata. Antonia

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde. Tenho conhecimento de que, no
empreendimento Condomínio Santos Dumont I,
no Jardim San Diego - Rua Ruth Pereira Astolfi nº
300, adquirido pelos beneficiários através do PAR
- da Caixa Econômica Federal e da Cohab, há
uma moradora que aluga apartamentos. Ela tem
o nome de Raimunda, possui um apartamento no
Bloco D, de nº 41 e, também adquiriu, por meio
de "contrato de gaveta", o apartamento de nº 11
do Bloco A do mesmo Condomínio. Acontece que
esta senhora nem reside mais lá, pois, possui
10/10/2014

Anônimo

uma casa no mesmo bairro e os dois
apartamentos estão alugados. A moradora

Outros

irregular que loca o apartamento nº 11 do Bloco
A, tem gerado confusão e tumulto com todos os
moradores regulares do condomínio.
Considerando que tal empreendimento visa
atender pessoas que realmente tem necessidade
de moradia a um preço acessível, não é correto
que as pessoas se utilizem dele para obter lucro.
Assim, antes que os moradores regulares tornem
pública a situação irregular dos moradores que
locam os apartamentos,O QUE JÁ ESTÁ EM

VIAS DE OCORRER, gostaria de pedir que enviassem uma assistente social para averiguar a veracidade dos fatos que est

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo seguem as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
10/10/2014

ana amelia aparecida
constantino

ola eu moro na casa da minha mae e gostaria do
meu canto com minha filha como faco a inscricao
para cohab tipo e ir pagando por mes meu imovel

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde ! Gostaria de saber a respeito de
10/10/2014

Roberto Alves de melo

inscriçao de casa própria sou divorciado e moro

Programa Minha

de favor com meus filhos e não posso pagar

Casa Minha Vida

aluguel grato por vossa atenção

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom Dia. Gostaria de saber como faço para me

Atualização É necessária quando há alteração de

cadastrar no programa minha casa minha vida e
11/10/2014

Jeniffer Alves de Lima

quais os documentos necessários, pois moro de

Programa Minha

favor e não tenho condições nenhuma de pagar

Casa Minha Vida

aluguel. Aguardo sua resposta. Desde já
agradeço.

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá Bom dia! Tenho 38 anos, sou mãe solteira,
com filho de 17 anos desempregado e 1 bebê de
5 meses, no momento só eu estou trabalhando,
porém minha renda mensal não supre todas as
minhas despesas, em consequência disso,
solicito urgentemente uma moradia, pois encontrome com restrição no SPC devido a custos extras
11/10/2014

Andréa Vieira de Souza

de minha bebê, sendo assim não consigo alugar
nenhum lugar para morar com meus filhos,
também não posso contar com os pais destes, os
quais não contribuem regularmente com suas
obrigações e ações de processos de pensão
alimentícias são lentas. Aguardo uma solução
breve para minha situação. Obrigada pela sua
atenção!

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o cadastro de interesse em moradia é
necessário comparecer pessoalmente na Cohab
Campinas. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
12/10/2014 Amanda dos Santos Bueno

Gostaria de saber se tem como fazer o cadastro
para a COHAB pela internet? Obrigada

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

Atualização É necessária quando há alteração de

13/10/2014

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

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Não há
término do cadastro, porém há momentos em que
é suspenso para organização do sorteio. Abaixo
segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
13/10/2014

Anônimo

Quando comeca as inscricoes para o programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para cadastro de
interesse em moradia: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
preciso muito de um lugar pra mora . pois tenho

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

tres filho e estou morando em um lugazinho muito

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

apertado , e o que ganho so da prq pagar o
13/10/2014 severina henriques da costa aluquel ,na verdade e assim se pago aluguel nao
como e se como nao pago aluguel todo mes e

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

essa tortura nao aguento mais viver nesse

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

sofrimento

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue orientações para cadastro de
interesse em moradia: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
gostaria de ter um cantino pra mim e meu filho
13/10/2014

daiane crintina costa alves pos no momento es tou morando junto com minha
mae e meus irmao e estar muito deficio

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

13/10/2014

RAFAEL APARECIDO DE
OLIVEIRA

COMO FAÇO PARA CADASTRAR NA MINHA
CASA MINHA VIDA QUAL OS DOCUMENTOS
QUE PRECIZA

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou divorciado, pago 33% de pensão Alimenticia
e tenho uma união estavel com minha atual
esposa, porem não somos casados legalmente,
somos ela, eu e o filho dela de 08 anos, nossa
renda chega hoje a um liguido de R$ 1.900,00
13/10/2014

Denis Wellington Pires

Reais, no bruto entra rendimento que não
podemos contar pois tem saida legalmente

DENIS BOA TARDE SIM VOCE PODE FAZER O
Programa Minha
Casa Minha Vida

prevista(P.A.). Posso me inscrever no programa
Minha casa Minha Vida? Caso não, haveria
do governo? Desde ja agradeço. Denis Pires
Bom dia sou funcionário publico e meu salário
liquido é 1900 reais por isso não me enquadro no
Programa Minha Casa Minha Vida , no programa
que me enquadro tenho que ter 20 mil de entrada,
como fica minha situação? Pago aluguel, tenho
filho pequeno e ninguém me dá condições para
financiar um imovél.Trabalho na prefeitura de
fabricio tortelli

Campinas ,a mesma fez um feirão com a Caixa
essa semana para servidores com condições
especiais,mas não vi nenhuma condição especial
nesse feirão ,eles querem no minimo uma entrada
de 20 mil para um imovél de 150 mil !!! Com o
dinheiro que pago de aluguel que é 1100 reais
daria muito bem para mim financiar, gostaria de
uma ajuda da COHAB,por favor,obrigado.

OU NO MINHA CASA MINHA VIDA PROCURE A
COHAB E FALE COM O BENEDITO

alguma outra opção de programa para moradia

13/10/2014

CADASTRO ESTAMOS CONSTRUINDO E
VOCE PODE SER INCLUIDO NESTE PROJETO

Programa Minha
Casa Minha Vida

14/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 tarde Quais sao o documentos
13/10/2014

Anônimo

necessários para a inscricao no programa minha
casa minha vida

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

13/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Programa Casa Paulista não pertence à
COHAB e sim ao CDHU. Quanto ao Programa
Minha Casa Minha Vida da COHAB CAMPINAS
favor proceder conforme abaixo:- 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
13/10/2014

Anônimo

Olá, gostaria de saber como posso fazer a
inscrição no programa casa paulista?

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Outros

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

14/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para atualizar o seu cadastro favor proceder
conforme abaixo: - 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

Boa Tarde, Fiz o cadastro e participei de um
13/10/2014 Daniele da Silva Rodrigues

sorteio e gostaria de saber se o meu cadastro

Programa Minha

ainda está no sistema pois mudei de endereço.

Casa Minha Vida

Att,

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

14/10/2014

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
13/10/2014

MARCILIO MARTINS

...

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

14/10/2014

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
13/10/2014

Anônimo

Gostaria de saber se vcs tem alguma previsão,

Programa Minha

de algum sorteio previsto

Casa Minha Vida

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Não temos previsão de data para o próximo
14/10/2014
sorteio.

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
14/10/2014

Leandro Souza Alves

queria me escrever para ganhar uma casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

14/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 como faço pra fazer
14/10/2014

Anônimo

inscrição da minha casa minha vida,sou solteira e
gostaria de participar do 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

14/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 queria sabercomo faço para fazer incriçao de
14/10/2014

rosangela barbosa

moradia moro em campinas pago aluguel e queria
minha casa propria sem mais 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

14/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,

OLÁ BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER
14/10/2014

Cristhiane Góes

COMO POSSO ESTAR ADQUIRINDO UMA
CASA DA COHAB.

Outros

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

14/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para obter informações sobre o Programa Minha
14/10/2014

Anônimo

Gostaria de saber como eu faço pra fika sabendo

Programa Minha

Casa Minha Vida da COHAB CAMPINAS por

do sorteio.

Casa Minha Vida

favor acesse o site, venha até a Cohab
pessoalmente ou entre em contato via fone.

15/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro só pode ser efetuado 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
Gostaria de saber como me inscrevo no projeto
14/10/2014 Adriana Soares de Noronha

Minha Casa Minha Vida, se pode ser feito via
internet ou só pessoalmente

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

15/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLA BOA NOITE GOSTARIA DE SABER
QUANDO SERA REALIZADO UM NOVO

14/10/2014

PATRICIA ARANHA
PEREIRA

SORTEIO MINHA CASA MINHA VIDA FUI

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

INFORMADA UMA VES ATRAVES DE CARTA

contemplado nos sorteios. É aconselhável que a

QUE SERIA REALIZADO SORTEIO MAS NÃO
FUI SORTEADA DEPOIS NUNCA MAIS RECEBI
,E JA TENHO O CADASTRO DESDE 2010 NA
EPOCA MEU FILHO TINHA 6 MESES PRA
MENOS.AGUARDO RESPOSTA OBRIGADA

Programa Minha
Casa Minha Vida

sra. compareça na COHAB para atualizar seus
dados cadastrais. Não temos previsão de data
para o proximo sorteio.

15/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

14/10/2014

maria do perpetuo socorro
moura silva

preciso saber como faço para atualizar meu
cadastro . Pois tenho 03 filhos, e quando fiz o
cadastro tinha apenas 01. Grata., Maria

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
15/10/2014

Anônimo

boa tarde gostaria da saber se estão fazendo

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

inscrições no momento.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 ESTOU ENVIANDO ESSE EMAIL
15/10/2014

Alessandra Regi

PARA SABER COMO PARTICIPAR DO
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

15/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,

Olá, gostaria de saber como faço para fazer a
15/10/2014

Raphael N. A. Mercúrio

inscrição. Temos renda por volta 3000,00. Grato,
Raphael --

Outros

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

15/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 fazer a inscrição para ser
sorteada para a cohab do programa minha casa e
15/10/2014

Daniela Palma Carneiro

minha vida. Como faço para fazer a inscrição?
qual documentação preciso levar para dar
andamento e ficar na fila de espera?

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

15/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
15/10/2014

Anônimo

como funciona o programa minha casa minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

vida ? só para famílias ?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 MAIS
15/10/2014

necessária quando há alteração de endereço,

PRISCILA MARIS DE

SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA , MINHA

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

SOUZA

VIDA, GOSTARIA DE PARTICIPAR. ATT.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

PRISCILA SOUZA

16/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber o que é preciso para alterar o
15/10/2014 Henrique Fabiano Martarello

nome do titular do imóvel na minuta para que
possamos efetuar a solicitação da mesma e o
posterior registro do imóvel?

Minuta de Escritura

16/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

16/10/2014 Angelica Aparecida Figueira

Fiz a inscrição em 2009 e procurei a Cohab muito

cumprir os critérios próprios do programa,

tempo. Hoje ao fazer uma consulta saiu a

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

informação que meu cadastro esta desatualizado.

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

Gostaria de saber quais medidas preciso tomar

necessária quando há alteração de endereço,

para atualiza-lo com urgência. A 3 nos meu nome
constou no sorteio. Texto que aparece na

Outros

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

consulta: Se os seus dados pessoais tiveram

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

alguma alteração após a data da última

TRABALHO - comprovação através da carteira

atualização do cadastro, procure a Cohab para

profissional, sem necessidade de ter permanecido

atualizá-lo.

dois anos seguidos no mesmo emprego ou

16/10/2014

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto 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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Thais, boa tarde. condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A

BOA TARDE ! GOSTARIA DE SABER COMO

comprovação do vínculo com Campinas de no

FAÇO PARA ME INSCREVER EM UM DOS

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

PROGRAMAS PARA ADQUIRIR A CASA
16/10/2014

THAIS RODRIGUES

PRÓPRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA

Programa Minha

BREDA

CASA MINHA VIDA. A RENDA BRUTA

Casa Minha Vida

FAMILIAR ULTRAPASSA OS 03 SALÁRIOS
MÍNIMOS MAS NÃO PASSA DE 10 SALÁRIOS
MÍNIMOS. NO AGUARDO.

TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido

16/10/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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. Eu gostaria de estar atualizando meu
16/10/2014

Roseli Vicentini Santarele

cadastro junto a cohab. Alterando endereço e
acrescentando meu filho. Qual horario e data
posso ir ai? Ou e necessário agendar?

necessária quando há alteração de endereço,
Outros

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

16/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde! Venho através deste contato solicitar
uma averiguação referente ao empreendimento
em que minha mãe se encontra.Existem várias
denúncias referente ao Condomínio entregue pela
Cohab,Condomínio G Torre 8,Jd Bassoli,entre as
reclamações,a que mais me preocupa é ver a
situação da janela da sala,minha mãe mora no
térreo e a janela está envergada como se não
suportasse o peso por cima dela,fora problemas
16/10/2014

Anônimo

de entupimento de pia onde ela está tendo de
usar o tanque para lavar louça. Me desculpem
mas da maneira como está,parece
abandono.Disseram que iriam direcionar as
famílias para outra Torre,para derrubarem
esta,que para eles esta comprometida.Mas creio
que esta atitude deve ser informada as
famílias,pois estão com medo de que aconteça o
pior. Desde já agradeço,aguardando uma
resposta!

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber qual é o meu numero de
espera por um apartamento, tenho conhecimento
de pessoas com situação financeira melhor do
que a minha que inclusive tem moraria própria e
16/10/2014

Carlos Eduardo Vieira

conseguiu um apartamento na Vila Abaeté na
região do Nova Mercedes e San Diego, como que
eu posso participar ou se ainda tem vagas
disponível de apartamento, estou passando por
um dificuldade muito grande e quase não consigo
pagar meu aluguel de 700,00 por mês;

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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, quero saber como faço para me
16/10/2014

adriana lopes de oliveira

inscrever no programa minha casa minha vida ou
outro programa de habitação?

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

16/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

BOA TARDE!!! TENHO INSCRIÇÃO NA COHAB-

sorteio. Para atualizar cadastro favor vir

SORTEIO GRAÇAS A DEUS, GOSTARIA DE

pessoalmente até a COHAB. Cadastro de

SABER SE VCS JA TEM PREVISÃO DE

Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E

QUANDO VAI SER O SORTEIO POIS

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar

NECESSITO MUITO PRECISO DE UM LAR

cadastro todos os interessados maiores de 18

PARA VIVER COM MEU FILHO POIS NÃO

anos que preencham as condições abaixo

TENHO AJUDA NEM DO PAI. MORO DE

descritas, independentemente da renda

ALUGUEL A UM ANO E GOSTARIA DE DEIXAR

apresentada. Lembramos que para participar do

O ENDEREÇO ACIMA PARA CONTATO POIS

Programa Minha Casa Minha Vida, os

EU MORAVA COM MINHA MÃE NA ESCOLA

interessados deverão cumprir os critérios próprios

PORQUE NÃO TIVE ONDE FICAR E COMO
LAUDINEA MARIA

HOJE MORO DE ALUGUEL FICA DIFÍCIL

Programa Minha

FEITOSA LIMA

DEIXAR UM ENDEREÇO FIXO QUE NÃO SEJA

Casa Minha Vida

O DA ESCOLA POIS A MINHA MÃE TRABALHA
LA E PODE ME ENTREGAR
CORRESPONDÊNCIA. VCS PODEM
ATUALIZAR NO SISTEMA OU TENHO QUE IR
PESSOALMENTE NA COHAB?
RUA.GALDENCIO VIANA DOS PASSOS,149 JD NOVA AMERICA - CAMPINAS/SP ESCOLA
BENEDICTA DE SALLES PIMENTEL WUTKE
LAUDINEA MARIA FEITOSA LIMA
CPF:33445890838 TEL.19 32295211 /
19992842471 E 19982436555 DESDE JA
AGRADEÇO! LAUDINEIA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão de data para o próximo

CP E JA ESTOU NA LISTA PARA O PRÓXIMO

16/10/2014

RESPOSTA

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

20/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Programa Casa Paulista não pertence à
COHAB e sim ao CDHU. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
Gostaria de informações sobre o programa de

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

inscrição de moradia e se posso participar do
16/10/2014

Robson Pereira

casa paulista e quero saber se tem algum

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

Atualização É necessária quando há alteração de

empreendimento disponivel, posso mandar a

endereço, telefone, número de dependentes e

documentação de inscrição pelo correio.

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

20/10/2014

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 cas

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

SOLICITO INFORMAÇÕES DE COMO ME
17/10/2014

TATIANE CORREA DE
PAULA

CADASTRAR PARA O PLANO MINHA CASA
MINHA VIDA,QUAIS DOCUMENTAÇÕES SÃO
NECESSÁRIAS E ONDE DEVO IR PARA ME
CADASTRAR. ATT TATIANE DE PAULA

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

20/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Meu pai é idoso e foi sorteado ano
passado e ficou na lista de espera. Gostaria de
saber como é isso, porque agora teve outro
17/10/2014

Fabiana Spadari Lopes

sorteio e ele estava lista p ser sorteado de novo e
não foi, sendo que ele estava na lista de espera.

Outros

10463410904 ROMAO LOPES BELBEL
(informação da lista p ser sorteados) Guardo uma
informação. Grata
Bom dia! Como é feita a vistoria para verificar se
a pessoa realmente esta ficando no apartamento
que foram contemplados... Estou aguardando na
fila sou desempregada e tenho um filho e ontem
estava em uma rede social e havia uma pessoa
alugando apartamento no Bassoli tenho fotos q
17/10/2014

Anônimo

comprova e o nome da pessoa q estava alugando

Programa Minha

por 540,00 mais 45,00 de condomínio... Fora q

Casa Minha Vida

tem pessoa q mora nos apartamento do
residencial cosmo e disse q mais de 20 famílias
pegou a chave e não reside nesses apartamento
e tem alguns vendendo... Como faço para enviar
as fotos... jennifercristinecamargo@gmail.com
(esse é meu email) aguardo contato
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
17/10/2014

elisandra cristina torres dos
santos

saber de meu cadastro

Programa Minha

sorteado. Se houve alguma mudança em seus

Casa Minha Vida

dados é aconselhável comparecer na COHAB
para arualizar.

21/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 me cadastrar para o programa minha
17/10/2014

julio cesar dias

casa minha vida ou fazer escrisao na cohab como
faso ?? oq e presiso??

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

21/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde posso falar com relaçao a cadastro na
17/10/2014

Cicero de Sales

Boa Tarde, Gostaria de saber como me cadastrar
na Cooperativa Habitacional da Região Norte.

cohab quanto a cooperativa voce deve procurar a
Outros

cooperativa o cadastro na cohab e gratuito e

24/10/2014

serve para os imoveis que voce se equadre a
disposiçao

Gostaria de saber como faço pra pedir a Escritura
17/10/2014

Anônimo

definitiva de um imovel da Cohab, tenho o termo
de quitação. Queria saber quanto tempo Leva pra
sair e qual o custo?

Para que possamos atender sua solicitação por
Outros

favor nos envie os dados do adquirente e do
imóvel.

21/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

gostaria de saber como posso conseguir uma

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

casa ,moro com minha sogra eletem mal de

cumprir os critérios próprios do programa,

alzaimer ,mas sou humilhada sempre mesmo

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

cuidando dela .Trabalho dou duro porém fiquei

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

deve ndo banco sante nder e agora com juros pra
17/10/2014

Giseli Aparecida de Souza
Magalhaes

la de alto não consigo mais pagar .fiz incrição
aqui em minha cidade Artur-Nogueira pra esse
sonho .G ostaria de saber se mesmo de ve ndo
pro ba nco posso containuar a sonhar com essa
oportunidade .Sou casada tenho s dois filhos
peque nos uma de 12 e um de a5a .Quero
diagnidade pra viver ,parar de ser humilhada .Boa
tarde.

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

21/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
19/10/2014

Anônimo

Como que eu faço o cadastro no programa minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

casa minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

21/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 CADASTRO PARA
20/10/2014

MARIA Rêgina Gonçalves

AGUARDAR FUTUROS SORTEIOS PARA
ADQUIRIR UMA CASA. 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

21/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
Bom Dia. Meu contato é para esclarecer uma

20/10/2014

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

dúvida. Para o CIM do projeto PCMV é para

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

cidadãos que possui uma renda mensal de até

necessária quando há alteração de endereço,

CARLOS ALBERTO

1.600 reais por mês. O meu salário bruto é de

BIANCHESI

1.728 reais. A dúvida é, possui na Cohab algum

Outros

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

programa habitacional que contempla essa faixa

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

de salário? Aguardo retorno. Atenciosamente.

TRABALHO - comprovação através da carteira

Carlos Bianchesi

profissional, sem necessidade de ter permanecido

21/10/2014

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
20/10/2014

patricia betti

bom dia ,já tem alguma data para a vistoria para o

Programa Minha

Condomínio 10 do Abaeté Att

Casa Minha Vida

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Nós somos a empresa COHAB E não CDHU.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO NA COHAB CAMPINAS. Podem
realizar cadastro todos os interessados maiores
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.
20/10/2014

Anônimo

Oi Eu gostaria de saber se estao abertas alguma

Programa Minha

Atualização É necessária quando há alteração de

inscrição para apto ou casa CDHU

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e

21/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhores, Sou morador do JD Rosália I - Região
do distrito de aparecida - Campinas, há 17 anos.
O terreno está quitado, asfalto também quitado. A
Cohab era o órgão que recebia e emitia os
recibos dos pagamentos do terreno, até a
quitação. Extraoficialmente, foi divulgado, na
época, que a quitação do asfalto, além da
quitação do lote, daria direito a solicitação da
escritura. Além disso, foi divulgado, conforme link:

boa tarde obrigado por nos procurar senhor

http://www.cohabcp.com.br/noticias/2011/decua_r

laercio solicito que procure a associaçao do seu

osalia.html , o registro da área. O grande
20/10/2014

Laercio Miguel da Silva

problema é a dificuldade de se obter informações
concisas aqui no bairro. O tempo vai passando,
torna-se necessária a aquisição de escritura (por
motivos de negociação da casa) e, a falta de
escritura, está me trazendo sérios transtornos.
Gostaria de uma informação sobre o primeiro
passo a ser tomado para a retirada da escritura
do terreno e, de preferência, que seja
independente de qualquer outro órgão,
associação ou pessoa (se possível). No aguardo,
agradeço a atenção a esta urgente solicitação.
Laércio

Minuta de Escritura

bairro e caso nao tenha sucesso favor procurar o
cesar na cohab que com certeza vai lhe
encaminhar para o dep. que vai orientar de forma
correta.

24/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Minha mãe tem cadastro com a
programa minha casa minha vida há
aproximadamente 8(oito) anos,e eu gostaria de
20/10/2014

Elias de jesus santos

saber se o nome dela esta entre os
sorteados,caso não,poderia me informar qual
seria a data do próximo sorteio para a região de
Campinas. Grato!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para que possamos atender sua solicitação
precisamos do nome e do número do CPF de sua
mãe.

20/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 como funciona o
programa para cadastrar.Quem esta com nome
20/10/2014

Amanda de Oliveira

Serasa-Spc pode fazer o cadastro? O cadastro
pode ser feito todos os dias ou tem data

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

20/10/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

especifica. Grata

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

20/10/2014

Anônimo

i9nformaçoes sobre quitação de debito

Regularização
Fundiária

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Para que possamos atender sua solicitação
21/10/2014
precisamos dos dados pessoais e do imóvel.

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
20/10/2014

Anônimo

como faço a inscrição no programa minha casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha vida? grata!

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

21/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, desejo saber se é preciso recadastrar os
21/10/2014

Anônimo

dados é aconselhável comparecer até a COHAB

se uma vez cadastrado tem validade

para atualizar.

16hs, cheguei as 16:05hs e já haviam ido
embora,estava somente o pessoal da construtora,
entrei em contato por telefone mas me
informaram q não posso remarcar, caso haja
algum problema no imóvel como faço?estive no
dia mas como peguei 2 ônibus cheguei uma
pouco atrasada.

DATA
RESPOSTA

Sempre que houver alguma mudança em seus

dados pra participar do programa de moradia ou
permanente? No aguardo, obrigada.
estava com vistoria marcada para dia 17/10 às

21/10/2014 priscilla de toledo francisco

RESPOSTA

Outros

21/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

21/10/2014

Ana Paula Rosa

Bom dia, Gostaria de saber como faço para entrar

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

no programa minha casa minha vida, pois pago

necessária quando há alteração de endereço,

um aluguel muito auto, mas que recebo e não

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

tenho mas condições para pagamento. Onde

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

devo ir me inscrever quando sai e como funciona.

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

Como faço para tomar as devidas providencias

TRABALHO - comprovação através da carteira

21/10/2014

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
21/10/2014

Anônimo

Quero saber se esse ano vai ter sorteio de

Programa Minha

apartamentos?

Casa Minha Vida

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Não temos previsão de data para o próximo
21/10/2014
sorteio.

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Realizei minha inscrição na Cohab campinas,
pois necessito de uma moradia com urgência.
Sofri um acidente no trabalho ao qual em
consequência sofri uma amputação na coxa,
infelizmente me tornando uma pessoa com
deficiência física, mas outras consequências
ocorreram, e uma delas foi ter que morar com
parentes pois perdi a capacidade financeira de
21/10/2014

Claudemir dos Santos
Figueiredo

pagar aluguel. Mas acreditando na possibilidade
de adquirir minha própria residência me inscrevi

Outros

na Cohab. Por meio desta gostaria de
informações sobre projetos de habitação,se por
ser deficiente físico se posso ser chamado para
assumir um imóvel que possa ser retomado pela
Cohab. Eu estou meio desesperado com esse
assunto, não querendo me sentir um invalido por
morar com terceiros e querendo manter a
esperança em ter meu lar, aguardo retorno.
Obrigado.
HÁ 23 ANOS ATRAS UMA PESSOA COMPROU
UM TERRENO E DOOU PARA MINHA MAE

21/10/2014

Anônimo

POREM NÓS NUNC PAGAMOS NADA E NÃO
TEMOS NENHUM DOCUMENTO DESTA
RESIDENCIA COMO DEVO PROSSEGUIR
PARA FAZER A REGULARIZAÇÃO ???

Para que possamos atender sua solicitação
Outros

precisamos dos dados do terreno e do dono do
mesmo.

21/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

21/10/2014

NOME

SOLICITAÇÃO

fabiano dos santos varela

Pretendo adquirir o terreno pertencente à Cohab
no DIC VI Lote 11 NI área de 1760 metros
quadrados da forma aquisição e/ou concessão
com finalidade comercial.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

21/10/2014

MONICA BORGES DOS
SANTOS

Boa Tarde Gostaria de fazer minha inscrição no
Programa Minha Casa Minha Vida como faço?
Onde faço? Aguardo retorno. 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

21/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Por gentileza gostaria de obter
informações á respeito de imóveis quitados para
o nome de outra pessoa. Minha tia reside no

21/10/2014 Menaide da Silva Machado

Cond. Érico Veríssimo, situado á R: Analia

Por favor solicite que o dono do imóvel

Franco, 265 - Bloco A-Apto 13, cujo imóvel já está

compareça na COHAB CAMPINAS e verifique os

quitado, porém este imóvel está em nome de
outra pessoa, gostaria de saber quais os
procedimentos e oque precisamos fazer para
transferir este imóvel. No aguardo de
informações!! Desde já agradeço!

Outros

procedimentos, pois não é permitido passar
informações para terceiros.

21/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Projeto Casa Paulista não pertence à Cohab
Campinas. Cadastro de Interessados em Moradia
da COHAB CAMPINAS(CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO - FAVOR
COMPARECER PESSOALMENTE. Podem
realizar cadastro todos os interessados maiores
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
Como faço para me inscrever nos projetos de
21/10/2014

Matheus Castrpo

habitação como 'casa paulista', e afins pela
internet?

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Outros

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
22/10/2014

Josileide de Albuquerque

Quero solicitar inclusão no programa Minha Casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Martins

minha vida do Governo Federal.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 QUAIS
22/10/2014

rogerio

DOCUMENTOS PRECISO LEVAR E COMO
FAÇO PARA FAZER O CADASTRO

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

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, já havia mandado uma solicitação
devido a uma duvida minha,gostaria de saber se
já ocorreu o sorteio na região de campinas caso
22/10/2014

Elias de jesus santos

sim poderia me informar se o nome da minha

Programa Minha

mãe esta entre os sorteados ( Marina Rosa de

Casa Minha Vida

Jesus CPF: 61629901504), caso não, gostaria de
saber a data do próximo sorteio para a mesma
região. Agradeço desde já, fico no aguardo!

O cadastro da sra. Marina Rosa de Jesus ainda
não foi contemplado e não temos previsão de
data para o próximo sorteio.

24/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Programa Casa Paulista não pertence à Cohab
Campinas. Cadastro de Interessados em Moradia
da COHAB CAMPINAS (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
GOSTARIA DE ME CADASTRAR EM UM DOS

interessados deverão cumprir os critérios próprios

PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DA COHAB

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

CAMPINAS ,TENHO INTERESSE NO
22/10/2014

MARIA JOSÉ DA SILVA

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA OU NO
PROGRAMA CASA PAULISTA, JA TRABALHO
EM CAMPINAS A QUASE 6 ANOS E SEMPRE
PAGUEI ALUGUEL.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/10/2014

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo, porém se houve
alguma mudança em seus dados é aconselhável
fazer a atualização. 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
BOA TARDE EU JA TENHO CADASTRO NA
COHAB EU FIZ EM 2012 GOSTARIA DE SABER
22/10/2014

GUILHERME NEVES

SE ESTA VALENDO OU PRECISO IR AI PARA
ATUALIZAR MEU CADASTRO ATT:
GUILHERME NEVES

cumprir os critérios próprios do programa,
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá! Boa Tarde! Gostaria de saber se a lista de
candidatos aptos a participarem do programa
22/10/2014

MARIANA MARTINS
FERREIRA CHAPIESQUE

minha casa minha vida, quando nosso nome está
na lista significa que fomos sorteados ou vamos
ser sorteados? existe uma data prevista caso seja
para espera do sorteio. Att Mariana
M.F.Chapiesque

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 sabe quais são os
22/10/2014

Anônimo

documentos necessários para inscrição no
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

24/10/2014

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

22/10/2014

Anônimo

Quando terá inscrição para sorteio de casas?

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Não temos previsão de data para o próximo
24/10/2014
orteio.

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
22/10/2014

GISLENE FELISBERTO

SOLICITO A INSCRIÇÃO NO PROGRAMA

DOS SANTOS

HABITACIONAL DA COHAB.

Outros

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

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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!! Por gentileza quero me inscrever na
22/10/2014

BEATRIZ VICTOR DOS
SANTOS

necessária quando há alteração de endereço,

COHAB,quero muito para obter uma
residencia,Não importa o quanto demore, mais
quero muito mesmo. Agradeço a Atenção.
Beatriz.

Outros

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

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

Boa Tarde!! Esse cadastro (Cadastro de

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
22/10/2014

MONICA BORGES DOS
SANTOS

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO) só pode feito
pessoalmente e no endereço no bairro vila itália?
Não teria outro endereço? Para fazer cadastro na
Cohab também é o mesmo requisito para o
Programa Minha Casa Minha Vida? 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

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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, tenho interesse em me cadastro no
22/10/2014

Patricia da jandotti rocha

programa minha casa minha vida e gostaria de
saber como faço. no aguardo

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

24/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom Dia! Para consultar minha incrisção estao
23/10/2014

rafaela lisboa

pedindo atualização de cadastro, fiz minha

Programa Minha

incrição em 8/09/2014 e nao mudou nada. como

Casa Minha Vida

faço para regualizar. Aguardo retorno. obrigada

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 se saber se posso me escrever no

necessária quando há alteração de endereço,

cadrastro de moradia, pois tenho 31 anos e nao
23/10/2014

ingrid joyce gonçalves

tenho filhos, mais moro na casa da minha irma.
quais os documentos solicitados? obrigada,
atenciosamente. ingrid joyce gonçalves

Outros

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

27/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá Boa Tarde!! Fiz meu cadastro para o MCMV e
a pessoa que me atendeu disse que eu por ter
uma renda de 1800,00 somadas minha e do meu
marido, entraria para um outro programa.
23/10/2014

Marcela Sussolini Vicentin
de Oliveira

Gostaria de saber que programa é esse que eu
nunca ouvi falar. E se por ventura eu conseguiria
conversar com uma assistente social pois a casa
aonde moro, é no fundo da casa da minha sogra
eu pago para ela por mês o equivalente a +/400,00 para pagamento de conta de água e luz,
fora o gás, isso não entraria como aluguel???

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 saber qual data começa as
23/10/2014

Anônimo

inscriçoes do minha casa minha vida em 2014 e
quando termina ? obg

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

27/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 saber em que bairro esta agora o
23/10/2014

wendell ricardo ferreira

programa minha casa minha vida,quais sao os
documentos me escrever

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

27/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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! Por gentileza, poderia informar como
24/10/2014

Orlando Junior

devo proceder para realizar a inscrição na
COHAB e qual o horário de atendimento.

necessária quando há alteração de endereço,
Outros

Obrigado!

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

24/10/2014

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
quero saber se estou inclusa no sorteio dos
24/10/2014

kely da rocha alexandre

apartamnetos abaité próximo ao san diego em
campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

O seu cadastro ainda não foi sorteado.

24/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,

Bom dia, gostaria de saber que faço para me
24/10/2014

Lucas Cano

inscrever para poder uma casa propria junto a
vocês.

Outros

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

27/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

25/10/2014

JÚLIO CÉSAR APARECIDO
ROCHA

BOM DIA! GOSTARIA DE ME CADASTRAR
PARA O SORTEIO DE IMOVÉIS... DESDE JÁ
MUITO OBRIGADO,, JÚLIO ROCHA

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

27/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

gostaria informação de como efetuar cadastro no
26/10/2014

neusa aparecida venuto

programa minha casa minha vida e se posso me

Programa Minha

cadastrar pela internet, quais documentos

Casa Minha Vida

necessários. obrigada.

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

27/10/2014

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
GOSTARIA DE SABER COMO ME MANTENHO

26/10/2014

ANDREA MEIRA MATIAS

INFORMADA DOS SORTEIOS E SE EU FUI OU
NÃO SORTEADA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro ainda não foi contemplado. A sra.
pode se manter informada através do nosso site,
pessoalmente na COHAB ou via fone 31199500.

27/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 me inscrever no programa sou
26/10/2014 raissa gisele de paula aguiar

solteira e moro com meus pais. aguardo um
retorno. 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

27/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

OLA BOA TARDE FIZ MEU CADASTRO EM
2009 MAS ATE AGORA NADA O QUE TEVO
FAZER MORO DE FAVOR COM MINHA SOGRA
8 ANOS E TENHO DUAS FILHAS MARIDO
DESEMPREGADO GANHO UM SALARIO
26/10/2014

chaiane talissia alves

MINIMO E GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA MINHA CASA SAIR LOGO PORQUE MEU
NOME SAIU NO JORNAL MAS ATE HOJE NÃO
FUI SORTEADA GOSTARIA DE UMA AJUDA E
QUE ME EXPLICASSEM O Q DEVO FAZER
AGUARDO RETORNO OBRIGADA DESDE JA

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado.Aguarde o próximo sorteio, sobre o
qual ainda não temos previsão de data para
acontecer. Se houver alguma mudança em seus
dados, 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
bom dia gostaria de saber se existe alguma

26/10/2014

talita de jesus barros

preencham as condições abaixo descritas,

possibilidade de saber a posiçao do meu cadastro

independentemente da renda apresentada.

feito na cohab para o progama minha casa minha

Lembramos que para participar do Programa

vida fiz o cadastro em 22/02/2013 e gostaria de
saber como esta meu processo se eu preciso
renovar qual posiçao estou desde de ja obrigada
fico aguardadndo um retorno talita

Programa Minha
Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

27/10/2014

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
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 acompanham

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Sempre que houver alguma mudança em
seus dados é aconselhável atualizar. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
Gostaria de saber qual sera o proximo sorteio, se
26/10/2014

Raquel Varani

precisa fazer alguma atualização, e qual o criterio
para o sorteio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

27/10/2014

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
27/10/2014

Daniely Libório Machado
Barbosa

bom dia! gostaria de saber como faço para
adquirir uma casa da cohab que esta
desocupada.

boa tarde este bairro e cohab bandeirantes voce
Outros

deve entrar em contato com a cohab
bandeirantes

28/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

27/10/2014

gisele cristina

separada mas ainda não separei no papel ainda

Gostaria de saber como faco a inscrição pq sou
não saiu a separação e como eu faco ?
27/10/2014

Simone Lima dos Santos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Bom dia!!!!!! Gostaria de saber quando será o

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

próximo sorteio da minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

sorteio.

28/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 como faço para
realizar a inscrição para os apartamentos/ casa
27/10/2014

Ana Artes

da Cohab? Existe uma data correta para
realização desta inscrição? Aguardo. Muito
obrigada! Ana Artes

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

28/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Estou fazendo um trabalho academico
27/10/2014

Filipe Rodrigues

na qual preciso de um mapeamento sobre as

Outros

favelas de Campinas. Obrigado
Olá, boa tarde. condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
27/10/2014

Anônimo

boa tarde gostaria de saber se a cohab tem

Programa Minha

alguma inscrição em aberto?

Casa Minha Vida

TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido

28/10/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, gostaria de saber se meu holerite é
valido pois ele é impresso na impressora de casa
pois a minha empresa não disponibiliza mais
holerite em papel e sim disponibiliza na conta
bancaria sendo impresso quando necessário.
27/10/2014

Kátia Cristina Francisco da

Gostaria de saber também se nesse limite de

Programa Minha

Silva

1600,00 reias para o programa inclui adicional

Casa Minha Vida

noturno, pois meu salário tem o acrescimo do
adicional porque trabalho no segundo turno, mas
sem ele não chega ao valor de 1600,00.Tenho
dois filhos de 11 e 10 anos que dependem
totalmente de mim. Grata, Kátia Cristina

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde !! Gostaria de saber como faço para

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

atualizar meu cadastro no projeto habitacional? E

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

qual a data do próximo sorteio, pois verifiquei que
27/10/2014

joyce Adriane marques

estou entre os que serão sorteados porem não
recebi nenhuma carta a respeito e gostaria de
obter maiores informações. Desde ja agradeço Att
Joyce Marques

Outros

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

28/10/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

venho por meio desta, saber sobre minha casa
minha vida pois tem pessoas que estao ganhando
apartamento e que nao estao indo morar e
buscando outras pessoas para morar ,e eu que ja
estou na lista estou aguardando uma
27/10/2014

Anônimo

oportunidade para morar com meus tres filhos o

Programa Minha

fato e que deveria haver fiscalizaçao para isso

Casa Minha Vida

pois ,pois tem muitos e nao sao poucos que tem
casas ja e nao estao precisando e estao alugando
. enquanto muitos estao sem lugar para ficar e
pagando aluguel. desde ja peço encaricidamente
uma possivel soluçao por este assunto.
Boa tarde. Existe algum tipo de critério utilizado
para priorizar ou diferenciar o tempo de espera de
pessoas interessadas em moradia? Ou é por
27/10/2014

Miriam Pinheiro

sorteio, ordem de cadastro, essas coisas? Um
colega aguardou 8 meses e foi contemplado e
uma familia amiga minha aguardou cerca de 3
anos. Gostaria de maiores informações sobre
prazos. Muito grata!

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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
Desejo informaçoes como posso me cadastrar no
27/10/2014 Stephanie Neves dos Santos programa , se e diretamente na cohab ou algum
site disponivel. 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

28/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não existe a possibilidade de quitação
antecipada para o bairro Monte Cristo pois o
mesmo está em fase de regularização, portanto
27/10/2014

olga barbosa

gostaria de saber quanto fica para quitar

Termo de Quitação

ainda não possui Escritura. Para maiores
informações favor entrar em contato com a
Secretaria de Habitação (prédio ao lado da
COHAB)- fone 31199613.

28/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
27/10/2014

Anônimo

ok

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

29/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

27/10/2014

eder henrique de oliveira
queconi

necessária quando há alteração de endereço,

GOSTARIA DE SER INFORMADO COMO
SABER , SE ESTA ABERTA AS INSCRIÇOES
DA COAB

CADMUT

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

28/10/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

como funciona é sorteio, já teve vai ter como é,

Programa Minha

avisam por carta ou telefone caso eu seje

Casa Minha Vida

sorteado.
ESTOU TENTANDO ME ENCONTRAR NO SITE
MINHA MORADIA E NÃO CONSIGO O SITE
HELENA DO CARMO

ESTA MUITO CONFUSO A MEU VER PODERIA

GOMES

ME INFORMAR QUAL É A MINHA POSIÇÃO NA

CADMUT

FILA DE ESPERA E QUAL A CHANCE DE TER
A MORADIA. FICO NO AGUARDO. ATT
HELENA
Bom dia, gostaria de saber se existe alguma
previsão para a desocupação das casas em
minha rua, onde moro a 8 anos e já foram
28/10/2014

Jéssica Carli Feliciano

marcados uma numeração da cohab 3 vezes.

Programa Minha

Barbosa

Muitos dizem que as casas serão regularizadas, e

Casa Minha Vida

outros que serão demolidas, preciso de uma
certeza para não investir em vão. Aguardo
retorno. Grata.

próximo ainda não tem previsão de data para
acontecer. O acompanhamento pode ser
efetuado via site, fone ou pessoalmente na
COHAB CAMPINAS.

QUAL É A COLOCAÇÃO PARA A CHAMADA DE

28/10/2014

DATA
RESPOSTA

O critério para ser contemplado é sorteio e o

Gostaria de saber tenho inscrição na cohab,
28/10/2014

RESPOSTA

29/10/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
28/10/2014

Anônimo

Gostaria de saber que documentos é necessário

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

levar para um cadastro ?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

04/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 período de inscrição para o
28/10/2014

Anônimo

minha casa minha vida e quais documentos
preciso levar... 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

04/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 quando abre as
28/10/2014

glayciele da silva moreira

necessária quando há alteração de endereço,

incrições do MINHA CASA MINHA VIDA 2014. E

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

quais são os criterios para participar do

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

programa. Obrigada

04/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

solicitação de informações pois preciso fazer o
luis carlos buriozi

escritura da casa . se possível me informarem o

DATA
RESPOSTA

Primeiramente é preciso procurar um advogado

inventario do meu pai que faleceu e necessito de
28/10/2014

RESPOSTA

(pode ser da Justiça Gratuita) para efetuar o
Minuta de Escritura

inventário e quando estiver pronto trazê-lo até a

que necessito pra conseguir . desde já muito

COHAB para que seja emitida a Minuta de

obrigado Luis Carlos Buriozi

Escritura.

04/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
28/10/2014

ailson

Gostaria de me cadatrar 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

05/11/2014

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
Ola tenho cadastro na cohab e nunca recebi
28/10/2014

marcia martins barbosa

cartas ou o numero de inscriçao . Como vou ter
garantia que esto cadastrada na cohab

Outros

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
28/10/2014

KELLY FERNANDES

renovação de cadastro do programa minha casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

PREISSLER

minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

05/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

KELLY FERNANDES

uma cooperativa, não tenho imóvel sou casada e

PREISSLER

tenho 3 filhos, não tenho condições de comprar

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

gostaria de saber como faço para participar de
28/10/2014

Outros

meu nome mais foi para fila de espera deste 2009

Programa Minha

. eu sou mãe soteira to despegada pago aluguel .

Casa Minha Vida

não sei o que vou fazer to preste em mora na rua
com meu filho ...
Gostaria de saber se meu holerite é valido pois
ele é impresso na impressora de casa pois a
minha empresa não disponibiliza mais holerite em
papel e sim disponibiliza na conta bancaria sendo
impresso quando necessário. Gostaria de saber
29/10/2014

Anônimo

também se nesse limite de 1600,00 reias para o

Programa Minha

programa inclui adicional noturno, pois meu

Casa Minha Vida

salário tem o acrescimo do adicional porque
trabalho no segundo turno, mas sem ele não
chega ao valor de 1600,00.Tenho dois filhos de
11 e 10 anos que dependem totalmente de mim.
Grata, Kátia Cristina

isso deve entrar no site e ver a relaçao de
documentos

minha casa minha vida fazer tempo que fez saiu
daiana anacleto moura da

DATA
RESPOSTA

Voce deve vir na cohab para se cadastrar. Para

uma casa no momento
oi gostaria de sabe ser ainda to no programa

28/10/2014

RESPOSTA

05/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
ola gostaria de saber se sou uma das
29/10/2014

Anônimo

contemplado. É necessário aguardar o próximo

convoçadas meu nome e gilvania marcia ferreira

Programa Minha

sorteio o qual não tem previsão de data para

ou queria saber como esta minha colocação fiz o

Casa Minha Vida

acontecer. Se mudar algum dado do cadastro é

cadastro deste 17/04/2009.

29/10/2014

gilvania marcia ferreira

05/11/2014

aconselhável comparecer na COHAB para

gostaria de saber quando tera o sorteio pois meu

Programa Minha

atualizar.
Não temos previsão de data para o próximo

nome esta na lista deste 2009 obrigada.

Casa Minha Vida

sorteio.

05/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O critério para seleção é via sorteio. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Bom dia, O programa Minha casa minha vida,
29/10/2014

Silmara Priscila Roque

como funciona? Você tem que ser sorteada ou
pode dar alguma entrada ou alguma coisa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

05/11/2014

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

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, nos envie os dados do imóvel, do
adquirente e o nome do bairro para pesquisarmos
29/10/2014

Anônimo

desejo solicitar a minuta da escritura do sr Jose
Henrique C Bernal

Minuta de Escritura

se ele pertence à COHAB CAMPINAS e para que
possamos atender a sua solicitação. A
mensagem não pode ser anônima e não
podemos fornecer informações para terceiros.

05/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
29/10/2014

Anônimo

como se faz para fazer inscriçaõ de um imovel da

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

COHAB

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

05/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber quais sao os requisitos
29/10/2014

Anônimo

necessarios para conseguir material de contrução
para 3 comodos e um banheiro + o muro e a mao
de obra. Grata!

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor entre em contato com a FUNDAP, fone
Outros

31199615, rua São Carlos,677, ao lado da
COHAB CAMPINAS.

05/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 me cadastrei em 2009 mas tive que viajar por
29/10/2014

Eder Rodrigo Tagliari

um tempo por isso meu end mudou e não tenho
noticias por favor entre em contato

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

05/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ola boa tarde gostaria de saber como funcionaria
29/10/2014

Anônimo

para ser um fornecedor da cohab,pois tenho uma
papelaria e gostaria de estar oferecendo os meus

Outros

serviços.
29/10/2014

Larissa Hellen da Silva

preciso da copia de contrato urgente de um papel

Rodrigues de Souza

que comproive que eu tenho cadastro

Cópia de contrato

no meu endereço nao passa correio entao nao
29/10/2014

Anônimo

tenho comprovante d endereço da onde moro e

Programa Minha

pra faser o cadastramento precisi d um

Casa Minha Vida

comprovante d endereço atualizado o q faço

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado. Sempre que houver mudança em
algum dado do cadastro é aconselhável a
atualização. 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.

ola boa tarde. sou um rapaz SOLTEIRAO e ja

Lembramos que para participar do Programa

passei dos 50 esqtou aguardando sair meu nome

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

na MINHA CASA MINHA VIDA mas esta
demorando o que posso fazer pra agilizar EU
29/10/2014

antonio eraldo dos santos

TENHO QUE RECADASTRAR A CADA ANO o
ano passado eu fui ESSE ANO PRECISO DI

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

05/11/2014

necessária quando há alteração de endereço,

NOVO obrigado atenciosamente antonio eraldo

telefone, número de dependentes e renda. A

SEM MORADIA vivo de favores CASA DA MINHA

comprovação do vínculo com Campinas de no

IRMA

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
29/10/2014

Anônimo

Apartir de quanto tempo pode vender um imovel

Programa Minha

do programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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 gostaria de ter o catrsto da nossa casa nossa
29/10/2014

aleksander roberto capella
dos santos

vida moro um comudo emprestado tenho dois
filho e no momento não estou com eles porque
não tenho uma casa trabalho fazendo bico para
ajuda meus filho e me manter

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

05/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
29/10/2014

Susete Aparecida Marciano

Gostaria de saber como faço para atualizar meu

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Americo

cadastro

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

05/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O principal requisito para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida na COHAB
CAMPINAS é morar e/ou trabalhar em
CAMPINAS nos últimos dois anos. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os

Boa noite meu nome é Evaldo sou casado e
29/10/2014

evaldo revelino machado

gostaria de morar em Campinas gostaria de fazer

Programa Minha

o cadastro no minha casa minha vida vou

Casa Minha Vida

aguardar informações

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

06/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

29/10/2014

NOME

Laldecir Jose Felipe

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa noite, gostaria de saber como funciona e

Por favor entre em contato com a FUNDAP

como poder ser feito um financiamento para

através do telefone 3119 9615, ou pessoalmente

reforma em um imóvel da COHAB, que se

Outros

encontra na Vila #! de Março.

na rua São Carlos, 677, ao lado da COHAB

DATA
RESPOSTA

06/11/2014

CAMPINAS.

Bom dia, estou com duvida, meu nome esta
constando na lista de candidatos aptos a
30/10/2014

loire lizabelle nascimento

participarem do programa minha casa minha vida
atualizado em 16/10/2014. Qual o procedimento a
ser feito? Obrigada, tenha um bom dia!

Programa Minha

É preciso aguardar o próximo sorteio. o qual não

Casa Minha Vida

tem previsão de data para acontecer.

06/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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

30/10/2014

ELIANE APARECIDA
ROCHA

ola,o que precisa para fazer a incriçao na cohab?
nao trabalho registrada eu possso fazer o
cadastro?

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

06/11/2014

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

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Terminamos de pagar as (216 parcelas da casa
no mes de setembro referente ao mes de agosto
30/10/2014

enio aguiar petri

de 2014. E gostaria de informação sobre os
proximos passos a serem tomados, para adquirir
a planta etc. O que devo fazer? Obrigado

Termo de Quitação

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de PIRACICABA.

06/11/2014

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
31/10/2014

Mariana de Castro Paulo

Bom Dia gostaria de sabe sobre inscriçao da

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

06/11/2014

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
31/10/2014

Viviane Cristina Inacio de
Freitas

Bom Dia, Gostaria de saber se ja tem previsão
para assinatura do contrato do Condominio
Abaete 10

Outros

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

OLA BOM DIA! FIZ A INSCRIÇÃO PARA O
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM
31/10/2014

EDUARDO CAMPOS
MATOS

2013 E GOSTARIA DE SABER SOBRE MINHA

Programa Minha

INSCRIÇÃO E LISTA DOS NOMES

Casa Minha Vida

???PODERIAM ME AJUDAR NESTA PESQUISA
POR FAVOR

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: OUTUBRO/2014 TOTAL: 208

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,
Eu queria saber como eu faço pra conseguir

31/10/2014

Gilvania santos

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

comprar uma casa porque eu tenho um filho

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

caderante e mais dois filhos e tou desempregada

necessária quando há alteração de endereço,

aí o posto de saúde mandarão eu procura a

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

conhab porque eu pago aluguel e tou muito

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

desesperada porque eu sou só com os meus

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

filhos se vocês pode mim forma como eu faço eu

TRABALHO - comprovação através da carteira

agradeço muito obrigado

profissional, sem necessidade de ter permanecido

06/11/2014

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

