cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2014 TOTAL: 164
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 como faço para me

necessária quando há alteração de endereço,

cadastrar no programa da cohab. Eu vivo junto
01/11/2014

Silvia Batista da Silva

com meu futuro esposo..mas atualmente

Programa Minha

moramos na casa da minha sogra..Não somos

Casa Minha Vida

casados no papel. Nossa renda não ultrapassa
1.600$. Temos direito a nos cadastrar? Obrigada

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
venho por meio desta saber mais detalhes sobre

01/11/2014

Anônimo

uma novo sorteioa das casas como posso saber
o andamento do meu sorteio

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

DATA
RESPOSTA
07/11/2014

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que a Sra. realizou o cadastro na
COHAB em 29/06/2009. É importante esclarecer
que o Minha Casa, Minha Vida, é o único
Programa Habitacional em andamento no
município de Campinas, porém já estamos
entregando as últimas unidades. 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

Fiz minha inscrição e ainda não fui chamada
tenho prioridade?tenho filhos menores de dois
01/11/2014

Cristiane luci ferreira

anos a minha inscrição foi feita há mais ou menos
3 anos e até agora nada podem me dar uma
resposta.obrigada

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
Programa Minha

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

Casa Minha Vida

o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção. Dessa forma, deverá manter seu
Cadastro de Interesse em Moradia sempre
atualizado para participar de próximos sorteios,
caso se enquadre nos critérios do programa e
novos empreendimentos sejam aprovados.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida da COHAB CAMPINAS é necessário 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 interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
01/11/2014

Anônimo

Ola Sou de hortolandia posso fazer inscrição na
coabe de campinas

Outros

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

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente é importante esclarecer que o
Minha Casa, Minha Vida, é o único Programa
Habitacional em andamento no município de
Campinas, porém as últimas unidades já estão
sendo entregues. 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

solicito saber sobre a lista de espera,em que
estou a quase 6 anos esperando,ser
01/11/2014

julia maria de jesus

sortiada.porem pessoas cadastradas a menos
tempo ja foram sortiada. por favor preciso saber
porque .......

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
Programa Minha

hierarquização do atendimento das famílias é

Casa Minha Vida

uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado, portanto, a data de cadastramento
não interfere no processo de seleção. Dessa
forma, deverá manter seu Cadastro de Interesse
em Moradia sempre atualizado para participar de
próximos sorteios, caso se enquadre nos critérios
do programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá eu gostaria de saber como fasso pra
consseguir uma casa , como funciona onde tenho
02/11/2014

janaine tatiane falavinha

que ir.. Se puder me informar pois estou
precisando bastante mais não quero invadir como
muitos fazem. Desde ja agradeço

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Como fazer o cadastro pra minha casa minha
02/11/2014 Jessica Cristina ribeiro rosa

vida,tenho dois filhos e moro cm minha
avo!!!gostaria de tentar o cadastro obrigado

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

07/11/2014

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

02/11/2014

larissa cristina lopes
barbosa

boa noite , gostaria de saber a respeito de
financiamento sobre o minha casa minha vida ,
casas na planta, sobre entrada. obrigada Larissa

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
Programa Minha

Por favor procurar a COHAB e falar com Cesar

Casa Minha Vida

na Coordenadoria de Comercialização.

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Sobre a inscrição na cohab.Gostaria de obter
02/11/2014

Daniel dos Santos

mais informaçoes a data e periodo de inscriçoes
para o plano minha casa minha vida.

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

03/11/2014

patricia betti

bom dia ,já tem alguma data para a vistoria para

Programa Minha

o Condomínio 10 do Abaeté Att

Casa Minha Vida

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, gostaria de saber quais sao os
03/11/2014

Anônimo

documentos necessarios para a inscrição, e se

Outros

tenho o direito

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

07/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

como posso proceder em um caso onde ja
03/11/2014

Anônimo

morava na casa de uma minha irma e agora
comprei a casa , porem agora ela fica enrrolando
para passar a casa para meu nome?

Por favor, nos informe os dados do imóvel e do
Outros

proprietário para que possamos atender a sua
solicitação.

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
03/11/2014

Anônimo

gostaria de saber se esta aberto o cadastro para

Programa Minha

minha casa minha vida ?

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde! Gostaria de saber se nesse ano de

necessária quando há alteração de endereço,

2014 ainda abrem as inscrições para
03/11/2014 Bruno Pereira Pires Ribeiro

apartamentos em Campinas, caso negativo

Programa Minha

quando inicia as inscrições. Onde posso fazer a

Casa Minha Vida

inscrição? Quais doctos necessários? Grato e no
aguardo.

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
boa noite, quero saber se poço ter minha casa
03/11/2014

Anônimo

propria e saber se posso entrar no programa
minha renda é de 1,400.00

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

10/11/2014

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

Boa noite Gostaria de saber onde esta sendo
03/11/2014

Estevam

construída as Casas a serem entregues no
começo do ano de 2015

Programa Minha

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
Estao sendo construidas na Vila Esperança e no

Casa Minha Vida

Dic 6 os dois primeiros empreendimentoss

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa noite,gostaria de saber se esta tendo
03/11/2014

Anônimo

inscriçãopara o minha casa minha vida ainda? Se

Programa Minha

sim,qual a renda minima para efetuar o cadastro

Casa Minha Vida

e tem algum problema esta com o nome no spc.

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

10/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
Conforme orientação que passamos a Sra. em

Boa Noite!!! Venho por meio desta pedir

10/11/2014, estamos aguardando a sua certidão

informação sobre meu cadastro, pois no mês 4
03/11/2014

Flavia Isaura Oliveira da

estive na cohab para atualização do cadastro e

Programa Minha

Silva

fui incluida na lista de prioridade, pois tenho tres

Casa Minha Vida

filhos e no momento me encontro desempregada.
OBG pela compreensão.

de casamento averbada com a separação para
darmos andamento no seu processo de inclusão
no Programa Minha Casa, Minha Vida.
Aproveitamos para destacar que o prazo para
apresentar o referido documento é até 12/11/14.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite queria saber se a cohab faz alguma
03/11/2014

Anônimo

parceria com a cooperativa habitacional

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar em contato com o senhor
Outros

Shekhinah?

Constantino ou Leandro na Cohab que poderão

17/11/2014

lhe dar alguma informaçao
O critério de seleção do Programa Minha Casa
Minha Vida é sorteio. O seu cadastro está ativo,
participou dos sorteios porém não foi
contemplado. É necessário aguardar o próximo
sorteio, o qual não tem data prevista para
acontecer. Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham

boa noite. gostaria de saber como faço para

as condições abaixo descritas,

atualizar meu cadastro para o programa

independentemente da renda apresentada.

habitacional? já tenho faz uns 6 anos mas até

Lembramos que para participar do Programa

agora não me chamaram pra nenhum sorteio é
03/11/2014

samantha pereira jardim

assim mesmo? tem inscrição aberta para alguma

Programa Minha

moradia? moro de favor mas a minha irma vai

Casa Minha Vida

casar e eu não tenho renda fixa para pagar

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

11/11/2014

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

aluguel poderia me informar como devo proceder

necessária quando há alteração de endereço,

para conseguir mais rápido? muito obrigada. fico

telefone, número de dependentes e renda. A

no aguardo.

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

04/11/2014

Anônimo

teste

Outros

da escola onde estuda algum membro da família,

06/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O sr. Matheus ainda não foi contemplado.
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, meu noivo fez uma inscrição em abril
para o programa minha casa minha vida e
04/11/2014

Thais Fernanda de Sousa

gostaria de saber se ele ja foi contemplado. Ele
se chama Matheus Henrique Carlos
CPF:38826736804 Obrigada!

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

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.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Prezados, boa tarde. Como se faz para solicitar o

através de Procuração específica para esse fim.

Termo de Quitação, visto que esse imóvel
04/11/2014

FABIO WILLIAM

encontra-se quitado? O n° do contrato Cohab que

SALVADOR

encontra-se no Instrumento Particular de compra
e venda é o 52082, porém, neste site só aceita 7
dígitos. Obrigado.

Assim, visando esclarecimentos a respeito do
Termo de Quitação

contrato em referência, solicitamos o
comparecimento nesta Companhia, no horário
das 08h às 15h, Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Daniela, Felipe ou Wladimir, ou
ainda, através dos telefones: (19) 3119-9599,
3119-9591 ou 3119-9592. Endereço da
Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 Parque Itália - Campinas / SP.

10/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
04/11/2014

kelly cristina de souza

Boa tarde , Para me inscrever no programa como
faço e oque é necessário ? Obrigada

Outros

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

11/11/2014

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

eu gostaria de saber se esta lista que foi
04/11/2014

maria auxiliadora dasilva

atualizada em 16/10/2014 já houve sorteio da
mesma,ou se é para sorteios futuros.obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

telefone,
•Carteira na
de Internet
Trabalhoseatualizada
A
lista queetc.);
foi divulgada
refere às
pessoas cadastradas e aptas a participar do
próximo sorteio..

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

OLA BOA TARDE,COMO FAÇO PARA ME
ESCREVER NO PROGRAMA SOU SOLTEIRA
04/11/2014

Anônimo

TENHO 58 ANOS,E UM SALARIO DE 800,00 ME
ENQUADRO DENTRO DO PERFIL SOU
MULHUER

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

07/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

OLA TENHO 58 ANOS,UMA RENDA DE
600,00MORO NESSA CASA DE FAVOR NÃO
04/11/2014

VERA LUCIA DA SILVA

TENHO NEM UMA CASA,SOU VIUVA QUERIA
SABER SE CONSIGO ME ESCREVER NO

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

PROGRAMA

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

07/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
O cadastro não pode ser transferido de uma

Olá boa tarde!Gostaria de tira uma duvida ,meu
04/11/2014

suane

marido tem uma cadastro na coab desde ano
2009 e não foi sorteado ainda ,posso mudar este
cadastro pra meu nome?Aguardo resposta..

Outros

pessoa para outra e no caso de pessoas casadas
precisa constar o nome dos dois, não pode
separar o cadastro de marido e mulher.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Oi Bom dia Gostaria de saber como fazer para
05/11/2014

cleones alexandre da silva

participar dos sorteios da cohab ou da minha
casa minha vida

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
05/11/2014

THARLLES JOSE

BOM DIA! GOSTARIA DE TER UM CADASTRO

Programa Minha

FLORIANO

COM VCS...

Casa Minha Vida

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

11/11/2014

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
telefone,
•Carteira
de Trabalho
atualizada
A lista etc.);
dos aptos
se refere
às pessoas
que

Bom dia, eu ví a lista dos que estão aptos para o
05/11/2014

Anônimo

programa minha casa minha vida, quer dizer que

Programa Minha

possuem cadastro atualmente e que se não

ainda vou para o sorteio ou já tenho que levar os

Casa Minha Vida

houver mudanças participarão dos próximos

documentos?

sorteios.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá gostaria de saber como faço para me
cadastrar no programa minha casa minha vida
05/11/2014

Anônimo

quais documentos e preciso, eu moro em
campinas qual local mas próximo onde posso
fazer esse serviço.

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE , NA RUA ONDE MORO TDS IRÃO
SAIR , SO QE JA TENHO CADASTRO E
NINGUEM ME RESPONDE E NEM SE
PREUCUPA ONDE VOU FICAR OU VER O Q
05/11/2014

Anônimo

PODEM FAZER POR MIM . TEN GENTE QE
FEZ O CADASTRO NESSE ANO E NEM
MORAVA AQUI NA RUA MAS TEMPO Q EU E
GANHO , ACHO ISDO INJUSTO POIS NAO
TRABALHO E NAO TENHO NENHUM LUGAR
PRA IR , POR FAVOR ME AJUDEM , POIS
QERO MUITO MEU CANTINHO !

Programa Minha
Casa Minha Vida

Por favor, nos envie nova mensagem informando
seus dados pessoais e do bairro onde mora para
que possamos atender sua solicitação.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As pessoas que constam na lista devem aguardar
o próximo sorteio. Se houver alguma mudança
em seus dados é aconselhável comparecer na
COHAB para regularizar. 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

GOSTARIA DE SABER O MEU NOME ESTÁ NA
05/11/2014

meire miranda faustino
fernandes

LISTA DOS CANDIDATOS APARTICIPAREM
DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
ATUALIZADA NO DIA 16/10/2014 AS 8:30 O
QUE FAÇO TENHO QUE IR A COHAB

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Programa Minha
Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
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.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
05/11/2014

marcelo aparecido peres

moro de luguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
COMO PARTICIPAR DOS PROGRAMAS
06/11/2014

cristia de brito miranda

HABITACIONAIS COM PARCERIA COM A
COHAB?

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

11/11/2014

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

06/11/2014

06/11/2014

Anônimo

IEDA APARECIDA
MONARO

como faço para saber se meu nome saiu, no

Programa Minha

momento estou sem o cpf

Casa Minha Vida

de Assis, falecido em 14 de setembro de 2014.

precisamos do seu nome e dos dados pessoais

11/11/2014

pois a mensagem está sem identificação.
Solicitamos ao nosso arquivo a documentação

Venho por meio deste solicitar a 2ª via do
contrato para fazer o inventário do Sr. Luis Carlos

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
Para que possamos atender sua solicitação

Cópia de contrato

referente ao seu contrato e assim que a
recebermos informaremos o procedimento para
que possamos atender o seu pedido.

10/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Solicitei a documentação do imóvel ao nosso
06/11/2014

AMADEU LOPES

COPIA DE CONTRATO PARA SOLICITAR
SALDO DEVEDOR.

arquivo para que possamos atender a sua
Cópia de contrato

solicitação. Assim que tiver uma resposta enviarei

07/11/2014

uma mesagem para o seu email. Este processo
demora alguns dias.

BOA TARDE EU ME CADASTREI NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E
GOSTARIA DE SABERSE PRECISO IR
06/11/2014

RAQUEL CANDIDO

ATUALIZAR MEU CADASTRO NOVAMENTE OU

Programa Minha

Se os seus dados não mudaram então não

VCS ATUALIZAM AUTOMATICAMENTE,POIS

Casa Minha Vida

precisa atualizar o cadastro.

MEUS DADOS ESTAO TODOS DO MESMO
JEITO NAO MUDOU NADA AGUARDO UMA
RESPOSTA OBRIGADO

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Boa tarde Gostaria de saber como faço para me
06/11/2014

Nathálya Souza Rosa

inscrever no programa Minha Casa Minha Vida
pela Cohab? Aguardo retorno. Obrigada

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

11/11/2014

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

06/11/2014

Anônimo

OLÁ GOSTARIA DO EMAIL DA TEREZA
tereza@cohabbd.com???

Termo de Quitação

telefone,
etc.); •Carteira
de Trabalho
atualizada
Por gentileza,
envie maiores
detalhes
em sua
solicitação para que possamos atendê-la.

06/11/2014

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,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
06/11/2014

Anônimo

Boa tarde! Queria saber se posso me inscrever

Programa Minha

na cohab pela internet.

Casa Minha Vida

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

11/11/2014

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
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

Bom dia venho através deste espaço para q
possa ter uma oportunidade de sair do aluguel q
07/11/2014

Thiago Cristiano franco

hj andam muito caro pois Ja tenho inscrição na

Programa Minha

montagner

cohoab e nunca se quer fui chaco ou relacionado

Casa Minha Vida

para coisa alguma pois fico a dispocisao de vcs
grato a vcs para uma oportunidade q aparecer..

Favor procurar a COHAB para atualizar o
cadastro e verificar qual e sua situaçao atual.
Falar com Cesar.

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ESTOU AQUI,PRA AZER UMA
RECAMACAO,ESTOU SABENDO Q MUITA
GENTE FOI SORTEADA NAS CASAS NO JD

Como os imóveis do Programa Minha Casa

SAO DIEGO,MUITOS NEM SE QUER

Minha Vida são financiados pela Caixa

MUDARAM,E OUTROS SO PUSERAM ALGUNS
07/11/2014

Anônimo

MOVEIS E VOLTARAM PARA ONDE MORAVAM
, QUER DIZER ESTA LA VAZIOS,E TEM MUITA
GENTE Q ESTA PRECISANDO DE VERDADE
,E NAO CONSEGUE,NAO QUERO
PREJUDICAR NINGUEM MAS ACHO
INJUSTO,POIS MUITA GENTE PRECISA
MESMO,ESPERO Q VCS VERIFIQUEM
ISSO,OBRIGADO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Econômica Federal, foi criado um canal de
ouvidoria especificamente para denúncias
referente ao citado programa. A ligação é
gratuita: 08007216268 Contamos com sua
colaboração.

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição só pode ser efetuada 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,

07/11/2014

Roberta Aparecida Verinaud
dos Santos

Gostaria de saber se tem como fazer inscrição
pro programa minha Casa Minha Vida pela
Internet ou somente na sede da Cohab

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

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
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
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer atualemnte a COHAB/CP
trabalha com o Programa Minha Casa, Minha
Vida que é um Programa do Governo Federal e 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

Boa Tarde,nao sei que critérios vocês usam pra

o processo de seleção dos beneficiários.

sortearem as casas,faz muito tempo que tenho

Portanto, o sorteio para hierarquização do

cadastro e ainda não fui sorteada,tem gente que
07/11/2014

Anônimo

foi sorteado ganhou e nem vai morar nas
casas,conheço varias no residencial do jd nova

atendimento das famílias é uma exigência do
Outros

próprio programa, conforme previsto na referida

17/11/2014

portaria. É importante destacar que conforme os

mercedes,acho que vou denunciar pra eptv ou

critérios do Programa, o tempo de cadastro da

pra programa jair dupra,quem sabe assim

família no município não é considerado, portanto,

consigo

a data de cadastramento não interfere no
processo de seleção. Por último, aproveitamos
para informar que a Caixa Econômica Federal
criou um canal de ouvidoria para receber
denúncias referente ao citado Programa:
08007216268

Gostaria de saber que fiz cadastro na Cohab si
tem previsao de sorteio para imoveis gostaria
07/11/2014

kelly cristine domingos

muito de saber uma data, pois necessito de um
imovel para residir pago aluguel tenho dois filhos
e esta muito dificil, si eu conseguise um imovel da
Cohab seria muito bom. att, Kelly

Outros

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
07/11/2014

alaide tais pereira fernandes Como faço par ame inscrever no programa minha
da silva

casa minha vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

solicito a cópia do contrato vigente do

O adquirente deverá comparecer à sede da

financiamento do referido imovel bem como saber
08/11/2014

marcos roberto floriano

quantas prestações ainda restam para quitação e
desejo saber como tiro o boleto pelo site da
cohab pois não consigo

Cópia de contrato

Companhia e protocolar a solicitação de obtenção
do valor do saldo devedor, não ensejando o
pagamento de taxa de protocolo. Para os casos
em que se efetivar a liquidação, o adquirente
deverá pagar taxa de R$ 12,00. Em caso de
dúvidas estaremos à disposição através dos
telefones: 19 3119-9601 ou 3119-9596, falar com
Flávia ou Ana Cristina. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
09/11/2014

marcelo vieira

oi tudo bem.eu sou deficente auditivo precisa já
cadastro cohab demora.... aviso ok

Termo de Quitação

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

11/11/2014

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
telefone,
etc.);
de Trabalho
atualizada
Entre
no site
da•Carteira
Cohab- Campinas
e basta
seguir
os seguintes passos: www.cohabcp.com.br >

10/11/2014

PAULO GIOVANNI
SANTOS NOLETO

PRECISO EMITIR BOLETO PARA PAGAMENTO
DO MEU CONTRATO 2150159-9 VENCIMENTO
HOJE 10/11/2014. O QUE DEVO FAZER?

Atendimento ao Cidadão > serviços ao
Outros

adquirente, colocar o numero do contrato
2150159 apenas e o CPF tambem sem pondo ou
traços. Clicar na prestação a ser paga e imprimir
o boleto.

10/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, Como faço o cadastro de moradia na
10/11/2014

Maria de Fatima Laurente

Cohab, quais os requisitos necessários e
documentação? Obrigada.

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber como posso fazer para

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

atualizar meu cadastro ao programa minha casa

necessária quando há alteração de endereço,

minha vida. Pois quando me inscrevi estava com
10/11/2014

Cristina Antônia dos Santos o nome da solteira, e atualmente estou casada e
Rodrigues

tenho um filho. Meu nome ja saiu na lista porém

Programa Minha
Casa Minha Vida

não fui sorteada ainda. Gostaria de uma

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

orientação a respeito. Desde ja agradecida,

profissional, sem necessidade de ter

Cristina.

permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

Bom dia! Necessito informação sobre
transferência fundiária. Meu filho está adquirindo
um imóvel no Parque Ipiranga - Rua José Ernesto
10/11/2014

rogerio boiron martins

dos Santos Filho, o imóvel se encontra em
regularização na Cohab, é possível fazer a
transferência fundiária? como devemos
proceder? Agradeço atenção e aguardo resposta.

Regularização
Fundiária

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde! Minha prima, que também é
cadastrada na Cohab, me informou que a
chamaram ai e fizeram a seguinte proposta: Que
havia imóvel pra liberar com 20 mil de entrada.
Ela não se interessou por não dispor do valor no
momento. Gostaria de saber se essa proposta se
estende a outros interessados. Moro na região do
10/11/2014 MARIA ANGELICA VIEIRA

córrego Taubaté, estão com projetos de remoção
das famílias porém tenho preferencia para casa e
não apartamento pois temos três cães de grande
porte (um pitbull e dois dálmatas) e realmente
não tenho interesse em desfazer desses
membros da família. Ficarei no aguardo da
resposta. Estarei disponível para comparecer
pessoalmente. Certa de sua compreensão
Angélica

Favor procurar na COHAB, Cesar para maior
Outros

informaçoes sobre os imoveis que a Cohab vai
construir ou os retomados.

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
10/11/2014 amanda cristina maestrello

Solicito a Cohab participar do programa Minha

Programa Minha

Casa Minha Vida

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
10/11/2014

DANIEL PINTO DE

gostaria de saber como posso me oinscrever no

Programa Minha

OLIVEIRA

programa da COHAB

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

11/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE, MÊS PASSADO ENTREI NO SITE
PARA VER SE MEU NOME ESTAVA NA LISTA

Verificamos que seu nome encontra-se na lista de

DE ESPERA PARA O SORTEIO DO ANO QUE
10/11/2014

ALINE JULIANA
ALVARENGA DA SILVEIRA

VEM, E ESTAVA.. HOJE ENTREI NA NOVA
LISTA ATUALIZADA E NÃO CONSTA MEU
NOME NA LISTA. GOSTARIA DE SABER

candidatos aptos a participarem do Programa
Programa Minha

Minha Casa, Minha Vida. Segue o link para

Casa Minha Vida

verificação:

17/11/2014

www.cohabcp.com.br/mcmv/listacadastradosapto

PORQUE, SE EU TENHO QUE IR NA COHAB

s.pdf

NOVAMENTE PARA FAZER ATUALIZAÇÃO OU
ALGO ASSIM ?
oi me chamo elivam ,sou de campinas mas estou
a trabalho em ribeirão tenho casa própria,minha
esposa que mora em campinas tem uma casa
10/11/2014

elivan oliveira de souza

com o ex marido dela ,e essa casa e pela

Programa Minha

Cohab,somos casado no civil.mas ela não esta

Casa Minha Vida

na casa ele ficou com a casa ,isso impede ,de eu
fazer o cadastro no meu nome,se não impedir
quais documentos devo levar , a Cohab??

Sim ja possui imovel.

19/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
10/11/2014

Paulo Henrique Ferreira
Silva

Queria se escrever para um Apartamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
10/11/2014

Anônimo

Qual os documentos necessarios para fazer

Programa Minha

inscrição do minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia. Gostaria de saber como faço para fazer
11/11/2014

Roseanne Michele dos
Santos

a inscrição de 2015 (se já começou)? E se teria
algum site que poderia entrar ou se tenho que ir
pessoalmente e quais os documentos que tenho

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

que levar? Aguardo o retorno Obrigada

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

12/11/2014

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

11/11/2014

KAROLINE BIANCA
SANTOS MARTINS

QUAL É A DATA DO PROXIMO SORTEIO

Outros

telefone,
etc.);previsão
•Carteira
Trabalho
Não temos
dede
data
para o atualizada
próximo
sorteio.

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
11/11/2014

LEILIANE NOGUEIRA DA
SILVA

SOLICITO A INSCRIÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
11/11/2014 Agnalda Venancio de Araujo

Boa tarde! Por gentileza gostaria de atualizar

Programa Minha

meus dados. Att, Agnalda

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
11/11/2014 Elisangela Lobato da Rocha

Boa tarde! Por gentileza poderia atualizar meus

Programa Minha

dados Att, Elisangela

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Gostaria de saber se existe
possibilidade de adquirir uma casa / apto na
região do campo grande? Várias pessoas perder
a casa por motivo de inadiplência e eu tenho
muito interesse em refinanciar. Existe esta
11/11/2014

Teresa Garcia

possibilidade? Se eu for até a Cohab posso tentar
essa negociação? Meu interesse nesta região é

Outros

Favor procurar Cesar ou Sebastiao na COHAB,
para obter mais informaçoes.

01/12/2014

devido ao fato de ser mãe solteira e ter um filho
menor que fica aos cuidados dos meus pais e
caso venha morar longe não poderei contar com
esta ajuda. Fico no aguardo e desde já,
agradeço.
Olá, Tenho uma casa de Cohab na cidade de
Salto/SP, comprei a mesma do proprietário a 23

11/11/2014

Zilma Fernandes Vieira de
Figueiredo

anos atrás. Gostaria de Regularizar a Escritura
do imóvel, e para isso necessito do Termo de
Quitação e Minuta de Escritura. Vocês podem me

Minuta de Escritura

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Salto. .

12/11/2014

ajudar com esse tramite? Como posso obter
esses documentos? Desde já Obrigada!
Atenciosamente Zilma
Boa tarde, Acabei de enviar uma solicitação, mas
esqueci de mandar o email para resposta. Tenho
Voce fez um protocolo na Cohab ? Se nao fez

interesse em refinanciar uma casa/apto na região
11/11/2014

Teresa Garcia

do Campo Grande e gostaria de saber se existe
esta possibilidade, uma vez que existe muita
inadiplência na região. Fico no aguardo e desde
já, agradeço.

Outros

procure o Cesar ou Benedito para conhecer os
imoveis que serao construidos pela Cohab

19/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

boa tarde me interesso pelos programas da
11/11/2014 roseli fermino pereira santos

minha casa minha vida e cohab, por nao ter uma

Programa Minha

casa propria, quais os requisitos para obter esses

Casa Minha Vida

beneficios. obrigado.

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição só pode ser efetuada pessoalmente
na COHAB CAMPINAS. Restrição no nome não
impede que se efetue o cadastro porém depois
de sorteado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL irá
analisar as restrições para que seja aprovado ou
não. 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.

Boa tarde gostaria de saber se estão abertas as

Lembramos que para participar do Programa

inscrições para casas ou apartamentos populares
11/11/2014

Anônimo

da cohab? Quem tem restrição no nome pode
fazer inscrição? A inscrição pode ser feita pela
internet?

Outros

Minha Casa Minha Vida, os 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:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente é importante esclarecer que o
Programa Minha Casa, Minha Vida é do Governo
Federal, portanto a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 595, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os

Olá Boa Tarde!! Fiz meu cadastro para o MCMV

parâmetros de priorização e o processo de

e a pessoa que me atendeu disse que eu por ter

seleção dos beneficiários. Sendo assim, o

uma renda de 1800,00 somadas minha e do meu

Programa não permite que as assistentes sociais

marido, entraria para um outro programa.
11/11/2014

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

façam uma análise específica para cada caso, ou
Programa Minha

seja, as regras são aplicadas a todos os

Casa Minha Vida

candidatos, independente da análise social.

17/11/2014

Dessa forma, a renda permitida pelo programa é

aonde moro, é no fundo da casa da minha sogra

de R$ 1600,00, não sendo permitida a indicação

eu pago para ela por mês o equivalente a +/-

de famílias com renda superior a essa.

400,00 para pagamento de conta de água e luz,

Atualmente a COHAB trabalha apenas com o

fora o gás, isso não entraria como aluguel???

Minha Casa, Minha Vida faixa 1 (renda de até
R$1600,00) porém o Minha Casa, Minha Vida
possui outras faixas de renda. Para obter mais
informações é necessário procurar uma agência
da Caixa Econômica Federal.

11/11/2014

Solicito por gentileza, cópia do Contrato feito

Por favor precisamos que o sr. nos envie nova

entre a COHAB e meu pai Edison Bicudo de

mensagem informando o endereço e se possível

Almeida(falecido) ou mesmo informações de

o número do contrato do imóvel em nome do sr.

Ricardo Cesar Bicudo de

como obter o mesmo, a fim de que possa

Almeida

providenciar o inventário. Informo que foi firmado

Quitéria Rodrigues Silva

Anônimo

atender a sua solicitação. Precisamos também de
cópia de um documento de identidade do sr. As

Porto Feliz no ano de 1.980 e possívelmente

solicitações acima devem ser enviadas para o e-

assinado o contrato no ano de 1.982. Att. Ricardo

mail : luzia@cohabcp.com.br

o programa minha casa minha vida quando serão
chamadaspara montagem de pasta?

11/11/2014

Edison Bicudo de Almeida para que possamos

o convênio com a Prefeitura do Município de

Boa noite! As familias cadastradas em 2014 para
11/11/2014

Cópia de contrato

quando será o proximo sorteio 2014

12/11/2014

A pessoa só é chamada para a montagem de
Programa Minha

pasta após serem contempladas nos sorteios.

Casa Minha Vida

Não temos previsão de data para o próximo

Programa Minha

sorteio.
Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

12/11/2014

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Nós moradores do residencial villa Abaete
achamos muito descaso com famílias carentes a
cohab não fiscalizar se os moradores estão
ficando no apartamento.Constatamos que 40%
12/11/2014

Anônimo

dos moradores so vem final de semana.Muitas

Outros

moças solteiras só aparecem aos finais de
semana porque tem casa. Queremos uma
providencia pois existem famílias precisando e
não conseguem.
Bom dia gostaria de saber que dira será o
12/11/2014

Anônimo

próximo sorteio da coahb, e se já é possível

Não temos previsão de data para o próximo
Outros

saber aonde será a moradia. Grata

moradias.

bom dia,venho atraves deste imail,pedir
informaçoes a respeito do que esta acontecendo
no basoli,,ninguem sabe por concreto,o que esta
avendo,,dizem que a coahb esta enviando cartas
,paras os moradores nao pagarem os
apartamento,pq vai aver retirada das familias,,que
os predios estao caindo ,que o corpo de
12/11/2014

marcia de mesquita

bombeiros nao deu alvara,para que as familias

Programa Minha

permaneçam neste lugar,pois aqui em baixo a

Casa Minha Vida

uma mina ,,nao sabemos o que fazer estamos
desesperados,,quero ate me mudar daqui com
minha familia,os predios estao rachando,se
tirarmos daqui pra onde vamos,,,aquardo
resposta o mais breve possivel,,pois gostaria de
mexer em meu apartamento ,,mas nao temos
resposta

sorteio e nem informações sobre o local das

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

boa tarde, gostaria de saber se esta aberto
12/11/2014

Anônimo

inscrição para casa propria em campinas, qual o
horario de atendimento e local

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

12/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
12/11/2014

Anônimo

Boa tarde ! Você poderia me informar a data para
inscrição para a casa da Cohab?

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

13/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você pode sim emitir boletos pelo site da
Cohab/Campinas. www.cohabcp.com.br>

12/11/2014

Anônimo

Boa tarde! Meu pai tem algumas prestações em

atendimento ao cidadão > serviços ao adquirente.

aberto referente a Cia de Habitação Popular de

Inserir o numero do contrato sem o digito e ponto

Campinas e eu gostaria de saber como posso
pegar esse boletos. Consigo emitir os boletos

Outros

o CPF tambem sem ponto e traço do digito>
prestações em aberto> selecionar os meses a

atualizados através desde site? Obrigada,

serem pagos e emitir 2ª via. Esse procedimento

Andreia

só é valido para o dia do pagamento. Qualquer
duvida entre em contato através do telefone
3119.9579, 31199580 e enviaremos por email.

14/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Oi bom dia quero saber como faço para
13/11/2014 Tatiane Cristina Heleotérico

atualizada meu cadastro, e até quando vocês
ficaram disponível para atualização. Aguardo
contato. Att. Tatiane

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

13/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, Preciso saber quais documentos

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

preciso para pegar minha minuta. E quanto fica
13/11/2014

Tânia Mara Ferreira

para eu pagar ??? O endereço é este mesmo:
Av. Transamazônica, 1623 bl. J apto. 11 - Jd.
Garcia Cep 13061-100 Condomínio Antares Campinas - SP

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

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

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Pois já fiz inscrição a alguns anos atraz qual meu

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

dados não consta mais. Gostaria muito como e

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

qdo posso fazer uma inscrição pois moro de favor

necessária quando há alteração de endereço,

e logo precisarei sair e não tenho aonde ir tenho
13/11/2014

fabiana tristao

filha pequena e se vcs poderem me ajudar de

Programa Minha

alguma forma ou qdo e que horas posso

Casa Minha Vida

comparecer pra poder fazer uma inscrição pois

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

trabalho das 15:00 as 23:20 hs. Agradeço muito

profissional, sem necessidade de ter

pela atenção e pelo atendimento e aguardo um

permanecido dois anos seguidos no mesmo

retorno de vcs

emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

queria saber como faço para participar da
cooperativa do campo de grande, moro de favor
13/11/2014

ROSEMARY DE SOUSA
MONTEIRO

com meu sogro e queria saber se posso fazer
cadastro para moradia ja que o apartamento não
é meu sim do meu sogro e ele tem mas 3 filhos, e
meu ex marido sumiu foi embora,tenho 4 filhos
com ele mas ele sumiu.

Outros

13/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
boa tarde!! gostaria de saber como que eu faria
13/11/2014 joselma maria de farias melo para me escrever nos apartamentos da Cohab...
obrigada

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

14/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Sra. foi sorteada em 2012 com a classificação
8004 - reserva, para participar do Programa
Minha Casa, Minha Vida - Empreendimento

13/11/2014

Ana Lucia da Silva

Boa noite,gostaria de informações à respeito ao

Abaeté e Sirius. Temos a informar que o

cadastro reserva 2012,fiquei em número 8004

atendimento das famílias sorteadas em 2012 já

desde então estou no aguardo de uma

foi encerrado, inclusive as últimas famílias já

resposta,já atualizei minhas informações na

estão se mudando para os apartamentos. Como

cohab más até agora não obtive nenhuma
resposta peço por gentileza alguma orintação de

Programa Minha
Casa Minha Vida

a Sra. foi sorteada com a classificação 8004
reserva, a sra. não foi convocada, tendo em vista

como devo proceder para conseguir contemplar

que a última família a ser convocada foi a

um imóvel.agradeço desde já a atenção e

hierarquizada com a classificação 5870. O

aguardo uma resposta.

cadastro da Sra. permanece e sugerimos que o
mantenha sempre atualizado para que possa
participar de próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados.

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente é importante esclarecer que a Sra.
foi sorteada no cadastro de interesse em moradia
da COHAB para participar do Programa Minha
Casa, Minha Vida - Empreendimento Takanos. A

Bom dia, Fui sorteada em Júlio e por minha renda

indicação das famílias sorteadas para o referido

ser maior a 1600, não consegui o apartamento.

empreendimento já foi encerrada, inclusive as

Bem, sou agente comunitária de saúde, meu

últimas famílias atendidas já estão na fase de

salário é de 1228 bruto, líquido é em média 1100.

mudança. Também é importante esclarecer que o

Sou mãe solteira de 2 filhos, não receb o nenhum

Programa Minha Casa, Minha Vida é do Governo

tipo de benefício governamental ou nao e por isso
14/11/2014

Aline Regina Gomes dos

faço horas extras para ajudar compor meu

Programa Minha

Santos

salario. Não recebo pensão alimentícia e todas as

Casa Minha Vida

necessidades dos meus filhos supro sozinha.
Necessito falar com uma assistente social,pois
moro em uma casa cedida e hora extra é algo
inconstante e ser contada como critério em
alguns casos, como o meu, acaba sendo injusto.
Gostaria de ser ouvida. Grata pela atencao. Aline

Federal, portanto 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. Sendo assim, o
Programa não permite que as assistentes sociais
façam uma análise específica para cada caso, ou
seja, as regras são aplicadas a todos os
candidatos, independente da análise social.
Dessa forma, a renda permitida pelo programa é
de R$ 1600,00, não sendo permitida a indicação
de famílias com renda superior a essa.

17/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber quais sao os criterios pra mim

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

me inscrever no programa. E sou solteira,tenho
uma filha de dois anos, vou começar a trabalhar e
14/11/2014

Jessica

moro com meus pais,porem a casa caso fosse
sorteada seria somente pra mim e pra minha

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

filha. queria saber se consigo me inscrever e

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

14/11/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira

onde teria que ir? Desde já,obrigada.

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

bom dia gostaria de saber se voces sao
responsaveis pelas casas do yolanda opice de
araraquara e selmi dey gostaria de saber se eu ir
14/11/2014

lidiane

ai conversar com vcs se eu consigo comprar uma
casa talves tenha dispejo pessoas que nao
pagam as prestacoes dar uma entrada e assumir
as prestacoes desde ja grata

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Araraquara.

14/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Fomos contemplados no Abaeté 10 e
preciso de informações sobre a entrega do
14/11/2014

Anônimo

mesmo, poderiam me retornar? Marcio Roberto
de Santana CPF: 222.639.228-90 RG:

Programa Minha
Casa Minha Vida

40.333.502-4 Ótimo final de semana
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,

Gostaria de saber se posso esta fazendo minha
14/11/2014 Andrea Teixeira Das Neves

inscrição para casa ou terreno posso esta
fazendo mesmo desempregada e como posso
esta fazendo

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

14/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
como faço para fazer parte desse projeto, minha
14/11/2014

natali roberta barreto

casa, minha vida!!! como faço o parcelamento é
preciso ter alguma renda?

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

14/11/2014

Rodrigo de Paula Jesus de
Almeida

Ola meu nome é Rodrigo e gostaria de saber
como fasso para solicitar uma casa ou um
apartamento.

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

18/11/2014

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

15/11/2014

ALINE CRISTINA LOPES
JOAQUIM

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

bom dia gostaria de saber se posso estar indo ai
conversar com vcs sobre casas de despejo ou

Outros

Anônimo

19/11/2014

desistencia para assumir as dividas obrigado
boa noite. meu nomes esta na lista de pessoas

15/11/2014

Favor procurar Cesar na Cohab e verificar.

aptas para sorteio ... gostaria de saber agora qual
é o proximo passo ?

Outros

O próximo passo é aguardar o próximo sorteio, o
qual não tem previsão de data para acontecer.

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
16/11/2014

DAVI PEREIRA DE

GOSTARIA DE FAZER A INSCRIÇÃO NO

Programa Minha

ALCANTARA JUNIOR

PROGAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, Gostaria de fazer meu cadastro e me

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

escrever na minha casa minha vida, pois sou

necessária quando há alteração de endereço,

casada, tenho 2 filhos ( 1 moça com 15 anos, e
17/11/2014

vanderleia marcia monsueto um menino com 7 anos ) e pago aluguel. Gostaria
silva

muito de ter minha própria casa. como posso
fazer para conseguir. Não trabalho registrada,
mais trabalho com vendas. Aguardo urgente um
retorno. Obrigada Vanderleia - 19- 99751 6605

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tendo em vista que seu grupo familiar participou
do sorteio e foi sorteado para o Programa Minha
Casa, Minha Vida - Empreendimento Takanos,
seu dossiê foi encaminhado à Caixa Econômica
Federal para análise e foi REPROVADO, ou seja,
fiz uma montagem da pasta so que a caixa pediu

não foi enquadrado nos critérios do Programa.

que excluice meu filho bartolomeu da silva

Por questões de sigilo bancário, a Caixa

pinheiro por ser de maior so incluir o s meus filho
17/11/2014 giovanio dos dantos pinheiro

de menos por serde menor idade gostaria de
saber como estar meu cadastro fui sorteado para

Programa Minha
Casa Minha Vida

Econômica Federal não informa a COHAB/CP
sobre o motivo da reprova. Portanto, sugerimos
que dirija-se a agência da Caixa localizada à

o condominio takanos meu nome ficou na lista de

Avenida Francisco Glicério - Centro (térreo - setor

espera

de habitação) para ser informado sobre o motivo
da reprova. Por último, sugerimos que mantenha
seu cadastro sempre atualizado para que possa
participar de próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados e se
enquadre nos critérios.

19/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
17/11/2014

daniel

gostaria de me cadastrar no programa minha

Programa Minha

casa minha vida

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
17/11/2014

Eduardo forni aguiari

Como me cadastrar no programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
gostaria de saber que tipos de documentos levar
17/11/2014

carliane

pra fazer a inscrição minha casa minha vida, e
que dia é o atendimento.

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição só pode ser efetuada 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,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
17/11/2014

Thayna

Boa tarde, gostaria de saber se existe a ficha de
inscrição pelo site. Att. Thayna.

Outros

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.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Boa tarde. Gostaria de saber quando começam
17/11/2014 PRISCILA SANTOS SILVA as inscrições para o programa minha casa minha
vidaa. Grata Priscila

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

25/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

gostaria de saber se é verdade q alguns imóveis
do jd. centenário em valinhos, vão a leilão é se é
17/11/2014

fABIANA

possível adquirir esses imóveis direto na cohab,
ou se puder me esclarecer qual seria o
procedimento, aguardo breve retorno

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de VALINHOS.

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde gostaria de esclarecer algumas
duvidas. Mais nao entendo muito do assunto, se
tiver alguma coisa errada me corrija por favor.
Tenho um imovel pela cohab já quitado, e preciso
da documentação, preciso escritura, porque
estou vendendo o imovel e tenho compradores,
pela caixa economica federal (Financiamento) e a

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

Caixa exige a matricula do imovel. Portanto estou

em referência, solicitamos o comparecimento

precisando ficar com a documentaçao em dia.

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

Gostaria de saber oque devo fazer, e se tenho
17/11/2014

MARILUCIA OPUSCOLO

que pagar alguma coisa, e quanto vou ter que
pagar para deixar esses documentos tudo em

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Termo de Quitação

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

04/12/2014

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

dia, para vender o imovel? Gostaria de saber

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

tambem, se é preciso me deslocar até a cohab

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

em Campinas, e quais os procedimentos e

- Parque Itália - Campinas / SP.

valores, ou se não à valores a serem pagos?
Tenho o contrato de compra e venda, mais nao
estou achando nenhum numero de contrato, so
achei o numero CGC. 46.044.871/0001-08. O
antigo proprietario é Sebastiao Pereira RG:
13563537 CPF: 964.014.788-53. Muito obrigado
aguardando resposta
Bom dia meu nome é Karime e falo por
intermédio de Fátima, pois ela está precisando de
18/11/2014

Maria de Fátima Lourenço
de Carvalho

informações para a construção no terreno dela q
se encontra no mesmo bairro onde reside, mas
ela não sabe oq fazer e se encontra preocupada
pois podem "tomar posse" de seu terreno....
Aguardo retorno Obrigada Karime

Por favor nos informe que tipo de ajuda a sra.
Outros

Fátima precisa para que possamos responder a
sua solicitação.

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Olá bm dia! Gostaria de estar me informando
18/11/2014 Edicléia de Jesus Gonçalves

quando terá novas inscrições para minha casa
minha vida

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
18/11/2014

Anônimo

Boa tarde comp e feita a inscricao Para o

Programa Minha

programa ?

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
18/11/2014

Anônimo

Como fazer inscrição

Outros

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

18/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
Quando o adquirente já possui a escritura do

Gostaria de saber se voçes fazem o inventário
18/11/2014

Anônimo

em vida passando para os filhos,para deixar a
documentação pronta.O imóvel e da cohab.Já
esta quitado, tem escritura.

Outros

imóvel é necessário procurar diretamente um
Cartório para efetuar transferência.

18/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Na fase de inscrição as restrições não são
levadas em consideração. 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,

Eu gostaria de saber como devo proceder para
18/11/2014

Priscila Aparecida
Nascimento de Almeida

fazer inscrição, e se que tem restrição no nome
também pode fazer? Eu gostaria muito de fazer a
inscrição, mas nao como devo iniciar. Aguardo
retorno e desde já agradeço.

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

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
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
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Gostaria de saber se mesmo sendo solteiro
18/11/2014

Anônimo

posso fazer meu cadastro para o programa minha
casa minha vida?

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
18/11/2014

William Ricardo Cassiano

Gostaria de saber se posso me cadastrar no

Programa Minha

programa mesmo sendo solteiro.

Casa Minha Vida

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

25/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

ola meu nome é adriana,e desejo muito conseguir
adquirir um imovel pela cohab pois moro de
aluguel ha 3 anos sou mae solteira e queria saber
18/11/2014

adriana menezes

se tem como eu financiar um terreno ou casa
sem entrada pois só posso mesmo pagar as
parcelas por favor entrem em contato comigo se
tiverem uma casinha ou terreno pra mim por
favor!!!!desde ja agradeço.

Neste momento nao temos nada ainda. Vai
Outros

acompanhando seu cadastro e o mantenha
atualizado. Duvidas falar com Benedito ou
Guilherme

01/12/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

ola, gostaria de saber como fazer inscricao para
18/11/2014 gusatvo freitas do patrocinio

casa da cohab? e documentos para fazer

Programa Minha

inscricao quais precisam pra ser

Casa Minha Vida

levados,obrigado

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A pessoa que está desempregada pode efetuar a
inscrição porém quando for sorteada será
necesario possuir renda para pagar as
prestações. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,

Gostaria de saber quais documentos necessários
19/11/2014

Anônimo

para fazer a inscrição e se quem está

Programa Minha

desempregado no momento também pode fazer a

Casa Minha Vida

inscrição?

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

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Desempregado pode efetuar a inscrição porém
quando for sorteado é necessário possuir renda
para que possa pagar as prestações. 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,
19/11/2014

Anônimo

Quais documentos necessários para inscrição e

Programa Minha

se desempregado pode fazer inscrição?

Casa Minha Vida

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,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá bom dia, Meu nome é Felipe, estou pagando

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

aluguel, moro com meu sogro, sogra, cunhada e
minha mulher, gostaria de saber como faço para
19/11/2014

Felipe Disselli de Almeida

participar do programa de habitação, recebo 950
por mês em carteira. Quais os documentos devo
levar? Qual programa eu me encaixo? Desde já,
agradeço pela atenção e aguardo contato!

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
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
19/11/2014

ALESSANDRA FELICIANO

Gostaria de saber como faço a inscrição para

BARBOSA

cohab em campinas.

Outros

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

25/11/2014

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
telefone,
etc.);
•Carteira de Trabalho
atualizada
Enviamos
correspondência
em 11/11/2014,

Quero saber se estou devendo alguma coisa ou
19/11/2014

Dolores Camara

se minhas parcelas estão corretas dentro da
validade e vencimento

sendo que nesta data tinha os meses de 08/2014
Outros

e 11/2014 em aberto. Acusamos o pagamento do
mês 11/2014 em 13/11/2014, ficando a prestação
08/2014 em aberto.

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A pessoa só começa a pagar após a assinatura
19/11/2014

Janaina Cristina Garib
Oliveira

queria saber como faço para começar a pagar
minha casa minha vida e me cadastrar ja mandei
email e nao tive resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

do contrato com a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Para que isto aconteça é necessário

25/11/2014

efetuar o cadastro, ser contemplado através de
sorteio e ter a ficha aprovada pela CAIXA.

Boa tarde. Gostaria de saber se a cohab de
19/11/2014

Talita Aparecida Bellini

campinas também destina uma porcentagem de
habitação para Policiais Militares?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos imoveis que podem ser adquiridos por
qualquer pessoa. Por favor falar com Cesar ou

01/12/2014

Benedito

Olá. Mais uma vez venho por intermédio desta,
para saber quais procedimentos já foram
realizados referentes meu cadastro. Pois
entramos para um programa direto com a Cohab.
19/11/2014

Angélica Ribeiro Perciliano
dos Santos

E assim que finalizamos já foi imprimida nossa
ficha e disseram que até outubro entravam em
contato. E até agora nada. E ficamos esperando

Seu cadastro está para o Programa Minha Casa
Programa Minha
Casa Minha Vida

as escuras sem saber se foi aprovado o projeto

Minha Vida 2, pois a renda é superior e seria para
imoveis construidos pela COHAB com

01/12/2014

financiamento da CEF. Favor falar com
Guilherme ou Benedito na COHAB.

ou não. Por favor só queria uma posição sobre o
andamento do projeto. Cadastro 18/11/2013
Atualização 04/08/2014
20/11/2014

Anônimo

solicito saber sobre munuta do resdencial sao luis
campinas

Minuta de Escritura

O bairro Residencial São Luís ainda não tem
escritura liberada.

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Estou voltando p o brasil depois de 12 anos tenho
21/11/2014

Anônimo

familia q morra em campinas eu posso tar me
registrando p casa em campinas

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

25/11/2014

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

21/11/2014

Anônimo

Bom dia, Gostaria de saber se voces vao atender

Programa Minha

no dia de hoje?

Casa Minha Vida

Gostaria de saber a real situação do núcleo
residencial 2 de julho, localizado no jd sta Lúcia?
21/11/2014

Wilson r.rodrigues

(rua da conquista, casa 25) Pois estou na dúvida
se invisto na minha casinha, pois precisa de uma
melhorada. E mim sinto inseguro, por causa de
boatos. Desde já agradeço.

Outros

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
Não houve expediente no dia 21/11/2014.

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Gostaria de fazer cadastro para o programa, com
21/11/2014

Talita de Paula Ramos

parcelas que caibam no bolso sem apertar o
orçamento.

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

25/11/2014

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

TENHO UM CADASTRO FEITO PELA COHAB
21/11/2014

Anônimo

Programa Minha

esposo(a)/companheiro(a). Se mesmo assim não

Casa Minha Vida

der certo, nos informe seu CPF para que

eu gostaria de saber o meu nome na listagen que

Programa Minha

possamos verificar o ocorrido.
Seu nome na listagem significa que vai participar

dizer que vai sair uma casa para mim

Casa Minha Vida

do sorteio.

EM 16/08/2001 E GOSTARIA DE SABER PQ
NAO CONSIGO LOCALIZAR COM CPF

21/11/2014

natalia almeida salles

telefone,
etc.);o •Carteira
Trabalho
Pode
ser que
titular do de
cadastro
sejaatualizada
seu (sua)
29/12/2014

01/12/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
22/11/2014

marcelo vieira

oi tudo bem.eu sou deficente auditivo precisa

Programa Minha

ugrente apto cadastro demora ok aviso mail.....

Casa Minha Vida

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Devido a Obito dos titulares, Maura Helena
Pereira Nunes Chaves e Aristeu Boaventura
Chaves, Eu, Valéria Cristina Nunes Chaves
Gomes, filha dos titulares, venho por meio desta
Pesquisando em nossos arquivos não

requerer o termo de quitação do imóvel, situado a
23/11/2014

Valéria Cristina Nunes

Rua Adilio Oliveira Gonçalves(Antiga Rua

Chaves Gomes

Projetada Nove), 430, Bl. 5, Ap. 2, Condomínio
Arlete Cardoso Lins Teixeira, Bairro DIC I,
Campinas-SP, CEP: 13.056-342. Caso exista
alguma ação adicional a esta solicitação, aguardo
retorno com mais informações sobre os
procedimentos necessários. Desde já agradeço.

Termo de Quitação

localizamos o endereço nem o número do
contrato fornecido como sendo imóvel
administrado pela COHAB CAMPINAS.

24/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As pessoas deficientes precisam trazer um laudo
médico além da documentação padrão para
inscrição e se comprovada a deficiência participar
de sorteio como prioridade. 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
Gostaria de saber se está aberta inscrição para o
24/11/2014

Anônimo

programa e se tenho algum benefício por ser
deficiente auditiva.

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Programa Minha
Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
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.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
24/11/2014

Anônimo

sobre documentaçao cadrastramento

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Meu nome é Guacira, sou divorciada, tenho duas

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

filhas, moro com a minha mãe, em dois cômodos.

necessária quando há alteração de endereço,

Gostaria de uma oportunidade para obter uma
24/11/2014

Guacira Ignácio da Silva

casa ou apartamento pois está muito complicado

Programa Minha

viver em dois cômodos. Trabalho no hospital

Casa Minha Vida

Irmãos Penteado salário base 1010,10R$ valor
líquido 790,00R$ desde já obrigada pela
oportunidade. Atenciosamente Guacira .

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa Tarde, Moro na invasão do Jd. Itaguaçu, não

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

tenho endereço registrado, o endereço acima é

necessária quando há alteração de endereço,

onde recebo minhas correspondências. Gostaria
24/11/2014 Ana Caroline Silva Moreira

de fazer o cadastro na Cohab Campinas. Poderia
informar por gentileza os requisitos básicos para

Outros

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

24/11/2014

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

o cadastro e a documentação necessária que

TRABALHO - comprovação através da carteira

tenho que levar? Desde já agradeço e aguardo

profissional, sem necessidade de ter

retorno. Obrigada!

permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda 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
etc.); uma
•Carteira
Atelefone,
sra. receberá
cópiade
doTrabalho
contratoatualizada
após todos

Boa tarde, Fui contemplada com um apartamento

os envolvidos assinarem (Caixa Econômica e

no Condomínio Abaete 7, desde então não recebi
24/11/2014

Vivian Aparecida Afonso

o meu contrato assinado junto a caixa economica

Felix

federal. Como faço para conseguir esse contrato?
Lembrando que nem a via original eu recebi.
Aguardo, Vivian Ap. Felix

Construtora) e esse procedimento leva um
Cópia de contrato

tempo. Sugerimos que aguarde e assim que
disponível o referido documento será
encmainhado a todos os beneficiários pela Caixa
Econômica Federal.

29/12/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

tudo bem?Eu preciso de uma soluçao que me
ajudasse Eu estou para fazer um investimento em
24/11/2014

lucas alves de lima

um imovel que pertence a instituiçao coahb e é

Minuta de Escritura

pelo banco mas eles exigiu o habite se como faço

Por gentileza, nos informe os dados do ímóvel
para que possamos atender a sua solicitação.

25/11/2014

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

Queria saber como funciona o programa minha
24/11/2014

Anônimo

casa minha vida , como que faz pra fazer

Programa Minha

inscrições si tem que fazer ou i ate vocês pra

Casa Minha Vida

conversa

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Sou
24/11/2014

vinicius carvalho de

solteiro, tenho como me inscrever no programa

camargo

habitacional da COHAB? Aguardo resposta,
desde já Obrigado.

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber quais os passos para receber a
minuta da casa para futura venda. Meu pai é

O procedimento quando o imóvel já possui

falecido e somo apenas eu e minha mãe. Tenho

escritura é procurar o Cartório onde o mesmo foi

uma irmã que mora distante, neste caso só a
25/11/2014

Elaine Cristina da Silva

documentação dela vale ou precisa comparecer.

registrado. Caso contrário é necessário procurar
Minuta de Escritura

um advogado (pode ser da Justiça gratuita) ou

Em que lugar eu devo ir para dar andamento na

um Cartório e solicitar que seja feito o Inventário

minuta? já possuo a escritura e a certidão

do imóvel. Com o Inventário pronto vir até a

negativa é de 2008, será necessário tirar outra?

COHAB e solicitar a Minuta de Escritura.

Por favor, aguardo seu retorno. Grata, Elaine

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Ola boa tarde, Gostaria de saber como faço para
25/11/2014

Juliana

alterar na ficha de cadastro que não estou
trabalhando mais. Só meu esposo esta
trabalhando, pois agora a renda ficou menor. Att.

Outros

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

25/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

25/11/2014

ARIANA THAIS CARDOSO
LUCERO

necessária quando há alteração de endereço,

boa tarde, gostaria de fazer a inscrição da minha
casa minha vida e adiquirir um imovel da cohab

Outros

como faço?

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

26/11/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

atenciosamente cohab,eu fiz meu cadastro há
13anos até agora nada. Gostaria saber alguma
noticia sobre empredimento da cohab, estou
25/11/2014 leonisio aparecido de souza

precisando de uma moradia urgente porque moro
com minha mâe nao tem como eu ficar nessa
cituasâo,gostaria vcs manda-se alguma resposta
p/ min obrigado: campinas,25de novembro 2014
glato: leonisio

Programa Minha
Casa Minha Vida

BOA TARDE FAVOR COMPARECER NA
COHAB PARA ATUALIZAR SEU CADASTRO E
SOLICITAR OUTRAS INFORMAÇOES.

26/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola,fiz um cadastro na coab em junho de 2009 e
25/11/2014

suane

ficou no nome do meu esposo Ricardo roxael de
oliveira ,tem como eu mudar para meu nome

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em seu cadastro consta que a sra. é casada,
Outros

portanto o cadastro é efetuado em nome dos

26/11/2014

dois.

,aguardo resposta agradeço.

Não tem necessidade de agendar horário, para
cadastro o funcionamento é das 8 até as 16 h.
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
26/11/2014

Anônimo

Gostaria de saber se para fazer inscrição precisa
marcar horário ou só comparecer

Outros

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

26/11/2014

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

Gostaria de saber se eu tenho uma casa quitanda
26/11/2014

Anônimo

a alguns anos pela Cohab eu consigo fazer uma
reforma através de um financiamento pela
Cohab? Isso existe e como funciona? Att

Por favor, entre em contato com a FUNDAP,
Outros

fone 3119 9615 ou pessoalmente na rua São
Carlos,677 (ao lado da COHAB CAMPINAS).

27/11/2014

DATA

NOME

26/11/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Ola, gostaria de saber quando será o proximo

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

sorteio da minha casa minha vida. Grata.

Casa Minha Vida

sorteio.

DATA
RESPOSTA
27/11/2014

A atualização dos dados do cadastro deve ser
efetuada sempre que mudar algum dado ou
anualmente. 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 se preciso atualizar
26/11/2014

Anônimo

meu cadastro? Obrigada
amandacsoares@ig.com.br

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
Programa Minha
Casa Minha Vida

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,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

27/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Silvana, bom dia. A inscrição só deve ser
feita 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,

26/11/2014

Silvana Aparecida Stefanin
dos Santos

Não tenho cadastro, gostaria de fazer inscrição
pois ainda moro de aluguel,gostaria de saber se
possível fazer online

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
Programa Minha
Casa Minha Vida

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,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de

27/11/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para efetuar inscrição na COHAB CAMPINAS é
necessário residir 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

Boa noite. Tenho algumas dúvidas sobre a

Programa Minha Casa Minha Vida, os

inscrição da CASA PAULISTA. Tenho um filho já

interessados deverão cumprir os critérios próprios

com 26 anos que não possui casa própria, ele

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

mora de aluguel, não é casado, mas mora com a
26/11/2014

Anônimo

sua namorada, ele pode fazer a inscrição? O q é

Outros

necessário? Também tenho meu namorado q

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

27/11/2014

endereço, telefone, número de dependentes e

mora com sua mãe e não possui casa própria,

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

mora em Sumaré, também pode fazer a

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

inscrição? Grato

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
Os fatores que impedem aprovação na análise
para o Programa Minha Casa, Minha Vida junto a

bom dia, quem tem financiamento de veiculo no
27/11/2014

Anônimo

nome consegue aprovação da caixa junto a

Outros

cohab? Obrigado

27/11/2014

Anônimo

Caixa Econômica Federal são: dívidas com
órgãos federais (Caixa Econômica, Banco do

29/12/2014

Brasil ou Receita Federal), já ter tido imóvel ou ter

gostaria de saber se voces tem previsao para

Programa Minha

renda superior a R$ 1600,00.
Não temos previsão de data para o próximo

algum sorteio.

Casa Minha Vida

sorteio.

28/11/2014

DATA

NOME

27/11/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

olá ! já tem um mês para sair o sorteio do ano de

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

2015?

Casa Minha Vida

sorteio.

DATA
RESPOSTA
28/11/2014

Tenho uma denuncia para fazer e gostaria de
saber se existe algum telefone ou outro meio para
fazer isso? Existe uma familia que foi beneficiada
com um apartamento localizado na Santos
Dummont em campinas e que não estão morando

A Caixa Econômica Federal criou um canal de

no local. Eles vão apenas de vez enquando no
27/11/2014

Anônimo

apartamento para não desconfiarem, mas eles
estao residindo na vila costa e silva e não acho

atendimento exclusivo para o Programa Minha
Outros

Casa, Minha Vida. Sugerimos que faça a

29/12/2014

denúncia através do referido canal:

justo eles não ir para o apartamento sabendo que

08007216268.

tem pessoas como eu que sou sozinha com uma
filha para criar que preciso muito de um lugar
para morar.Tenho cadastro na cohab e acho
injusto isso. Tenho certeza dessa informação e
quero saber como proceder com essa denuncia
boa noite venho atraves deste email,pedir a
gentiliza de enviar todos os boletos neste email
aqui cadastrado audriamdomene@gmail.com nao
autorizo qualquer outro email a retirar boletos em
27/11/2014 Valdeci Ribeiro Dos Santos

meu nome,aja visto que isto já aconteceu. nao
quero nenhuma correspondencia,apartir deste
momento só boletos por email.se tiverm alguma
duvida me ligue (19)991922813,ou
(19)992946357 att Valdeci Ribeiro Dos Santos

Outros

Estamos tomando providências, assim que
tivermos um parecer entraremos em contato.

05/01/2015

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,
28/11/2014

Anônimo

sou solteira,gostaria de saber se tem como eu

Programa Minha

fazer cadastro,minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

28/11/2014

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
telefone,
etc.); •Carteira
de Trabalho
atualizada
Encaminhamos
via email
a relação
dos

28/11/2014

Marcia Maria Altuzo

Preciso da Minuta para fazer a escritura da casa
e qual o valor que fica para a solicitaçao

Minuta de Escritura

documentos necessários para a minuta de
escritura em 28/11/2014, conforme solicitado em
contato telefônico.

02/12/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado. Se mudou algum dado é
aconselhável efetuar 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 cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

fiz minha inscriçao algum tempo e gostaria de
30/11/2014 Raphael Batigaglia Estevam

saber se ainda tenho meu cadastro e se ja posso

Programa Minha

atualizalo para concorrer as casas q em breve

Casa Minha Vida

serao sorteadas aguardo resposta grato

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

01/12/2014

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
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
A COHAB CAMPINAS só está atendendo
atualmente a própria cidade de Campinas.

30/11/2014

Anônimo

olá quando teremos um projeto em Paulinia para
casas?

Outros

Informações sobre projetos da cidade de Paulínia
devem ser adquiridas na Prefeitua de Paulínia.
Luzia ds Santos Serviço de Informação ao
Cidadão Cohab Campinas.

01/12/2014

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá, boa tarde. 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,
30/11/2014

Anônimo

como faço meu cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/12/2014

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
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

Gostaria de informar que duas casas que foram

30/11/2014

Anônimo

desocupadas para demolir, no jardim Florence 2,

Denúncias sobre invasão devem ser

foram invadidas. Uma dessas casas foi invadida

encaminhadas para a SECRETARIA DE

por foragidos da policia, um deles e menor.

Outros

HABITAÇÃO DE CAMPINAS através do fone

Endereco: Rua Quinze, viela perto da escola

3119-9613 ou pessoalmente na rua São Carlos,

Barraquet, altura do numero 1140. Estas casas

677, ao lado da COHAB CAMPINAS.

pertenciam a Maria da Luz e Lindalita.

02/12/2014

