cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Já enviei outro Email que até agora esta
em análise. Após nossa atualização de dados em
04/08/2014 entramos num projeto direto pela
COHAB e que no mês de Outubro já nos
chamariam para dar inicio no projeto. MAS ATÉ
AGORA NADA. Não sabemos se foi aprovado ou
01/12/2014 Angelica Ribeiro Perciliano

não, ou uma noção de quanto tempo geramos

Programa Minha

que esperar já que nos foi dito pelo atendente

Casa Minha Vida

que é um projeto que há poucos pessoas e não

Para lhe respoder de forma correta favor vir na
cohab e falar com Cesar das 09:00 as 16:00

02/12/2014

horas

há fila de espera, o que faria o mesmo ser mais
rápido.... Mas estamos as escuras, nenhum
esclarecimento a respeito. Só queria saber se já
há alguma posição do caso. Ou se devemos ir de
novo direto na COHAB e nos informamos?
tenho interesse em imovel na região do costa e
silva haveria algum disponivel? ha um terreno na
01/12/2014

ANTONIO DOMINGOS

rua dos uapixanas em frente ao n°33 final da rua

CELESTINO OLIVEIRA

do lado direito em frente a mata se estiver a
venda tenho interessa ou em casas desocupadas
grato ANTONIO

Nós vamos construir ai no Costa e Silva. Se tiver
Outros

interese voce deve vir a Cohab e falar com o
Benedito ou Cesar sobre a intençao.

05/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A COHAB oferece a moradia e a pessoa é quem
decide se compra 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. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

bom dia, gostaria de saber quais sao os

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

requisitos para me inscrever no programa e qual
01/12/2014

Aline

a renda solicitada. tambem gostaria de saber se

Programa Minha

voces que estipulam onde vai ser o imovel ou a

Casa Minha Vida

pessoa quem escolhe o imovel e apenas é
financiado o valor ? obrigada!

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

04/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
01/12/2014

JANAINA A G SANTOS

gostaria de saber como faz a inscrição no

Programa Minha

pmcmv?

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

05/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

solicito através deste orientação em como
proceder na devolução do imóvel adquirido com
recursos do PAR no residencial parque São

01/12/2014

luciana sampaio araujo

Bento I, em nome de Elizabete Aparecida

Os imóveis localizados no Pq. São Bento não são

Sampaio, informo que a mesma é minha prima

administrados pela COHAB CAMPINAS. A sra.

em primeiro grau, é analfabeta, e encontra muitas

Outros

deve procurar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

dificuldades para resolver este assunto. Queiram

agência Centro Campinas, na Av. Francisco

informar o que devemos fazer para a devolução

Glicério. .

do imóvel considerando descontentamento da
mesma no local onde mora, bem como
dificuldades financeiras.

05/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O fato de sua mãe ser casada, porém "separada
de corpos", não é fator impeditivo para que a
mesma realize o cadastro de interesse em
moradia na COHAB. Ocorre que, caso ela seja
sorteada e contemplada com algum imóvel, no
caso do Programa Minha Casa, Minha Vida, que
no momento é o único programa habitacional em
andamento em Campinas, ela assinará uma
declaração para a Caixa Econômica
Federal,afirmando que embora casada

ola,boa tarde gostaria de me informar sobre uma

legalmente, desconhece o paradeiro de seu

situacao,a minha mae mora em uma area de
risco porem nao tem cadastro na cohab pelo fato
01/12/2014

Anônimo

de ser casada.ela nao mora com o homem e nao
tem contato com ele a mais de 20
anos.Gostariamos de saber o que podemos fazer
para que ela possa se cadastrar

Programa Minha
Casa Minha Vida

esposo. É importante esclarecer que embora ele
não assine o contrato, ele terá direito a metade
do imóvel, tendo em vista que são casados (no
caso do regime de bens adotado ser comunhão
parcial ou universal). Segue a relação de
documentos necessários para a realização do
referido cadastro. Por último, aproveitamos para
orientar sobre a necessidade de sua mãe
procurar a Defensoria Pública para regularizar
seu estado civil. Nos colocamos a disposição
para os esclarecimentos necessários. Segue a
relação de documentos: CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA Pré-requisitos: 
Comprovar pelo menos 2 anos de moradia e/ou
trabalho em Campinas, que poderá ser através

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE NO INICIO OS BOLETOS DA

01/12/2014

Anônimo

COHAB ERA PELA CAIXA ECONÔMICA E

A Cohab Campinas, como Empresa de Economia

AGORA SÃO PELO SANTANDER O BANCO Q

Mista é obrigada a fazer Licitação para a

FINANCIA MUDOU OU QUE ADQUIRIU PELA

Outros

cobrança interbancária. Assim o Banco

CAIXA AINDA E PELA CAIXA E QUAL CAIXA

Santander ganhou a Licitação para a cobrança

ECONÔMICA DE CAMPINAS E RESPONSÁVEL

dos boletos das prestações dos financiamentos.

PELO FINANCIAMENTO?

02/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 como faço para me participar
01/12/2014

Tatiane Pereira da Silva

dos empreendimentos habitacionais através da
Cohab e em quais bairros estão disponíveis em
Campinas.

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

05/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
01/12/2014

Anônimo

Booa tarde Como posso me cadastrar nesse

Programa Minha

serviço

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gilberto de Oliveira

financiamento pela COHAB para reforma de
imóvel. Obrigado

DATA
RESPOSTA

Por favor, entre em contato com a FUNDAP

Boa tarde, gostaria de saber se existe
01/12/2014

RESPOSTA

Outros

através do fone 3119-961 ou pessoalmente na
rua São Carlos, 677, ao lado da COHAB
CAMPINAS.

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
01/12/2014

Emerson Moreno Rantim

ola gostaria de me cadastrar para o sorteio de um

Programa Minha

apartamento pago aluguel e ganho pouco.

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
02/12/2014

Anônimo

Gostaria de saber qual os documentos

Programa Minha

necessários para inscrição na coab

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Voce pode usar seu fgts nas casas que a cohab
02/12/2014

claudemir

eu posso usar o fgts dar entrada numa casa da
cohb pago aluguel quero sair do aluguel

Outros

esta construindo. Se voce tem interesse favor
procurar a Cohab e falar com o Benedito ou

09/12/2014

Guilherme
Bom dia, Eu e minha esposa somos os Síndicos
responsáveis pelo endereço acima, e estamos
com um problema de vazamento de um andar
para o outo já foi quebrado paredes e
infelizmente não encontramos o problema. Peço
02/12/2014

Eduardo de Souza Silva

a vocês que nos enviem a planta do edificio onde
posso ver o mapeamento dos canos para tomar a
ação efetiva ou envie um engenheiro responsável
para identificar o problema ou nos orientar para o
que se deve fazer. Conto com a colaboração de
vocês o mais rápido possível, pois a situação é
emergencial. No aguardo Eduardo

O senhor deverá comparecer nesta Companhia
Outros

de Habitação Popular de Campinas - COHAB, no
horário das 8:00 às 16:00 horas e fazer esta
solicitação via protocolo.

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 9, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das

Tenho inscrição na cohab desde 2001 gostaria de
02/12/2014

ENAJARA LAURINDO

saber se ainda tenho chance de estar adquirindo

Programa Minha

um apto, pq até hoje não consegui nada. E qdo

Casa Minha Vida

terá um novo sorteiro.

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria.
Verificamos que a Sra. realizou seu cadastro em
07/08/2001 e o atualizou em
30/07/2013.Participou de todos os sorteios do
Programa Minha Casa Minha Vida realizados nos
anos de 2012, 2013 e 2014, porém não foi
sorteada. 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.

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 9, de 18 de dezembro de 2013, que

Desabafo:Boa tarde vai fazer 2 anos que estou

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

cadastrada na lista de espera do programa minha

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

casa minha vida,tenho uma bebe de 3 meses e
só meu marido trabalha,moramos de favor na
02/12/2014

Anônimo

casa da minha sogra,estou indignada pq eu
preciso muito,e n vai ser de graça pq vou
pagar,mas pessoas que n precisam são
chamadas antes.Quantos anos preciso ficar na
lista de espera pra ser chamada.

o sorteio para hierarquização do atendimento das
Programa Minha

famílias é uma exigência do próprio programa,

Casa Minha Vida

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

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
02/12/2014

paulo cesar da costa

PREZADOS PRESCISO DE MAIORES

Programa Minha

INFORMAÇOES

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

02/12/2014

Delion Francisco de Sousa
Silva

Estou Fazendo este cadastro para candidatarme, em uma vaga para o Projeto 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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Senhores, boa noite. Dos programas

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

habitacionais, eu me enquadro no Minha casa
minha vida e Programa casa paulista. Qual
02/12/2014

Anônimo

deverá ser o meu pontapé inicial. Preciso ir até a
Cohab de Campinas com quais documentos e
qual horário de atendimento. Preciso preencher
algum pré-formulário antes.

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Senhores, boa noite. Eu me enquadro nos
programas sociais do governo (MCMV e PCP).
02/12/2014

Daniela

Quais documentos tenho que levar até a Cohab?
Tem algum formulário para preencher? Aguardo
retorno e 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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A atualização de cadastro deve 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.

Boa Tarde! Gostaria de fazer atualização de
03/12/2014

Sílvia Aparecida Parrilha

endereço, comprovação de renda e inclusão de
dependente. É possível pela internet ou apenas
pessoalmente? Grata.

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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, quais documentos preciso levar e
03/12/2014

matheus cizoto

onde levar, para dar entrada na lista de casas do
cohab? 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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

03/12/2014

Ariana Cristina da penha
Reis

Boa Tarde Gostaria de saber como esta o

portaria nº 9, de 18 de dezembro de 2013, que

andamento dos aparatmento selecionados pois

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

sou casada moro na casa do meu sogro e tenho

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

um filho de 0 anos e me expulsaram de lá com
meu marido e agora não tenho pra onde ir ,
gostaria de saber como eu estou na lista pois não

Programa Minha
Casa Minha Vida

o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria.

tenho pra onde ir e não tenho condições de pagar

Verificamos em nosso banco de dados e

aluguel. é com voces mesmo que vejo Grata

constatamos que a sra. já participou de dois

Ariana

sorteios, porém infelizmente não foi sorteada.
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.

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
03/12/2014

Leticia Cristina Dias Batista
De Sousa

Gostaria de saber como faço a inscriçaõ

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Denúncias referentes ao Minha Casa,
03/12/2014

Anônimo

Denúncia de um apartamento do programa minha
casa minha vida ,a dona esta alugando o local

Outros

Minha Vida devem ser realizadas através do
canal de atendimento criado pela Caixa:

15/12/2014

08007216268
Como a Cohab exigem de alguns documentos
comprovando que moramos em Campinas, e
agora fico a saber que no Condomínio Abaeté
estão a alugarem os apartamentos, no Bloco 6
04/12/2014

Anônimo

apt. 22(Vl. Abaeté) Campinas tem uma família a
mudar A srs que foi sorteada resolver alugar.
Pessoa que foi sorteada e que mora em S.Paulo,
e tem o ap. fechado. (Sr. Igor), enfim como não
fazem uma fiscalização mais a sério nestes
casos. Cumprimentos

Denúncias referente aos imóveis do Minha Casa,
Programa Minha

Minha Vida devem ser realizadas através do

Casa Minha Vida

canal criado pela Caixa Econômica Federal:
08007216268

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM, GOSTARIA DE SABER COMO ESTÁ O
ANDAMENTO DO CADASTRO DE MORADIA
POPULAR EM CAMPINAS, FAZ MUITOS ANOS

04/12/2014

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha

QUE ESTOU NO CADASTRO TENHO FAMÍLIA

Vida, é o único Programa Habitacional em

E PESSOAS QUE FIZERAM O CADASTRO

andamento no município de Campinas. Por ser

MUITO DEPOIS DE MIM SOLTEIRA JÁ

um Programa do Governo Federal, a forma de

CONSEGUIRAM SUA CASA PELA COHAB.

atendimento das famílias é determinada pela

MORO EM UMA CASA DE FUNDO DO MEU

portaria nº 9, de 18 de dezembro de 2013, que

SOGRO, PRECISO MUITO DE UM ESPAÇO

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

ONDE CONSIGA CONVIVER MELHOR COM

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

MINHA PRÓPRIA FAMÍLIA. SEMPRE QUE VOU

o sorteio para hierarquização do atendimento das

JOICE CRISTINA DE

ATÉ A COHAB NUNCA CONSEGUEM ME DAR

Programa Minha

famílias é uma exigência do próprio programa,

ARAUJO

UMA PREVISÃO DE NADA, PARECE QUE

Casa Minha Vida

conforme previsto na referida portaria. É

NUNCA CHEGARA MINHA VEZ, COMO

importante destacar que conforme os critérios do

FUNCIONA ESSE SORTEIO? É SOMENTE A

Programa, o tempo de cadastro da família no

SORTE? SE EU ESTOU A ANOS ESPERANDO

município não é considerado, portanto, a data de

E OUTRO FAZ O CADASTRO ONTEM E TIVER

cadastramento não interfere no processo de

SIDO SORTEADO, ESSA PESSOA PASSA NA

seleção. Dessa forma, deverá manter seu

MINHA FRENTE? OU É POR ANO DE

Cadastro de Interesse em Moradia sempre

INSCRIÇÃO? POR FAVOR PRECISO DE UMA

atualizado para participar de próximos sorteios,

OPORTUNIDADE, POIS TIRANDO A COHAB

caso se enquadre nos critérios do programa e

FICA MUITO DIFÍCIL, POIS AS PARCELAS

novos empreendimentos sejam aprovados.

PARA COMPRA DE UM IMÓVEL POR MÊS
ESTÁ FORA DA MINHA REALIDADE.

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola bom dia gostaria de saber quando será a

04/12/2014

Anônimo

nova data do sorteio ,e se tem alguma previsão

O único programa habitacional em andamento no

para esse ano. E também tenho que ir atualizar

município de Campinas é o Minha Casa, Minha

meu cadastro de novo pois vou mudar por conta

Vida, porém é importante destacar que todas as

que nesse período que choveu molhou minha

unidades aprovadas já foram entregues e não há

casa e perdi alguns moveis e outros pertences.
Tirei até fotos da minha situação gostaria de

Programa Minha
Casa Minha Vida

previsão para a realização de próximos sorteios.

15/12/2014

Dessa forma, deverá manter seu cadastro

saber o que posso estar fazendo pois ganho um

atualizado e aguardar a realização de próximos

salario mínimo, e uma filha e não tenho condição

sorteios, caso novos empreendimentos sejam

nenhuma de pagar aluguel. Muito obrigado pela

aprovados.

atenção. Sem mais
O boleto pode ser retirado no dia em que for ser
pago pelo site da Cohab/Campinas, é no
04/12/2014

AMDEU LOPES

2 via de boleto copia de contrato

Termo de Quitação

atendimento ao cidadão e serviços ao adquirente,
colocar o número do contrato sem o digito e o
CPF, sem pontos e traços. A cópia do contrato
deverá ser solicitada pessoalmente.

05/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo 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 , me chamo lilian , eu e meu marido

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

somos servidores publicos, moramos e

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

trabalhamos na região de campinas, temos
04/12/2014

lilian acioli brilhante de lima
pereira

necessária quando há alteração de endereço,

interesse em adquirir imovel na região
gostariamos de saber se podemos fazer inscrição
para programas de moradia, e se tem um valor
minimo de renda pra poder participar , se
podemos ir qualquer dia fazer inscrição? agurado
resposta grata ..

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 qual é o
04/12/2014 luciana thais da silva pereira

procedimento para inscrição das casas,e qual a
documentação necessária para realizar o
cadastramento.

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA da COHAB CAMPINAS é
necessário residir 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

boa tarde, qual seria a renda minima para
04/12/2014

jose renato paiva pimentel

conseguir a casa? moro de aluguel numa cidade

Programa Minha

onde não tem serviço conto com o apoio de vcs.

Casa Minha Vida

obrigado Renato

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Após a realização de seu cadastro (19/11/2014)

04/12/2014

Jennifer Lorraine Marques
Capuchinho

Gostaria de saber como fasso pra consultar se ja
estou participando do sorteio minha casa minha
vida ?

não ocorreu nenhum sorteio do Programa Minha
Programa Minha

Casa, Minha Vida. Para obter informações sobre

Casa Minha Vida

novos sorteios, basta acompanhar as

15/12/2014

informações divulgadas no site da COHAB:
http://www.cohabcp.com.br/mcmv/mcmv.html
Para solicitar a minuta de escritura, o valor da
taxa é de R$ 120,00 (valor sujeito a alteração).

Boa tarde gostaria de saber quais documentos

Para dar entrada na minuta, é necessário a

devo levar e taxas a pagar para solicitar a

assinatura do requerimento por um dos herdeiros

MINUTA de Escritura de Compra e Venda. O
04/12/2014

Anônimo

inventário do adquirente será assinado semana
que vem. Qualquer pessoa pode levar ai para dar
entrada ou é necessário procuração simples, se
precisar de procuração, somente do inventariante
ou de todos. Att. Salvador

que conste do inventário ou do procurador com
Minuta de Escritura

procuração publica ou procuração particular
específica para tal fim, com firma reconhecida em
cartório e copia de RG/CPF do procurador. Para
que possamos orientar sobre a documentação, é
necessário que seja informado o nº do contrato e
o nome do empreendimento.

11/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
05/12/2014

Tatiane de oliveira

Programa minha 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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá Gostaria de Saber se existe algum imóvel
05/12/2014

Israel Gomes

desocupado com dividas vencidas para serem
assumidas. att. Israel Gomes

Outros

RESPOSTA
Não estamos construindo e voce deve vir a
Cohab e procurar o Cesar ou Benedito.

DATA
RESPOSTA
05/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A sra. Diomar de Oliveira possui cadastro porém
ainda não foi contemplada nos sorteios. Se houve
mudança em algum dado é aconselhável efetuar
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

Olá minha mãe fez o cadastro do programa

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

minha casa minha vida e gostaria de saber se
05/12/2014

AMANDA CRISTINA
OLIVEIRA DE SOUZA

saio o nome dela. Já que ela não sabe mexer em
internet, me solicitou para consulta nome dela é
Diomar de Oliveira. Os meus dados está no
cadastro dela tb , já que sou filha da mesma.
Desde já muito obrigada!!!!!

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

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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

05/12/2014

KESIA MAXIMO

TEM IMOVEIS PARA VENDA.

Outros

RESPOSTA
Estamos construindo e voce pode solicitar
informaçoes com o Cesar ou Guilherme

DATA
RESPOSTA
22/12/2014

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
05/12/2014 Reginaldo Pedroso Soares

Gostaria de atualizar minha inscrição, como
proceder..

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

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

QUANDO ESTIVE NA COHAB FALARAM QUE
EU PODERIA VER PELA INTERNET O
05/12/2014

Anônimo

Basta acessar o site da COHAB, na opção

ANDAMENTO DA INSCRIÇÃO. GOSTARIA DE

Programa Minha

Atendimento ao Cidadão / Consulta Inscrição na

SABER O NUMERO DA INSCRIÇÃO, NO DIA

Casa Minha Vida

COHAB. Com seu CPF em mãos, obterá

QUE FUI ATÉ A COHAB NÃO ME DERAM

15/12/2014

informações sobre seu cadastro.

NENHUM PAPEL COM NUMERO NEM NADA.
Para inclusão no Programa Minha Casa, Minha
Vida, a Caixa Econômica Federal analisa os
grupos familiares indicados para obter validação
dos cadastros. Para isso, faz a verificação junto a
outros cadastros de órgãos ou entidades federais
(CadÚnico, FGTS, RAIS, CADMUT, CADIN e

Pessoas que tem casas, são sorteadas enquanto
06/12/2014

Anônimo

existem pessoas que pagam aluguéis à anos e
não são sorteadas Por que isso acontece?

Outros

SIACI). Dessa forma, se o indicado foi
considerado compatível, é porque não
apresentou nenhuma restrição cadastral, ou seja,
não possui CADMUT (Cadastro Nacional de
Mutuário), ou seja, imóvel adquirido com recursos
do governo federal. Por último, aproveitamos para
informar que a Caixa Econômica Federal dispõe
de um canal para denúncias: 08007216268

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado nos sorteios. No caso de ser
sorteado a COHAB CAMPINAS entra em contato
através de carta. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo 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 se participei do Último sorteio
06/12/2014

Wanderon de Amarãe

da Coab no mes de agosto, se eu fui e se fui

Ferreira

sorteado vocês entram em contato? Desde já eu
agradeço

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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o envio do boleto preciso saber qual a data
do pagamento, pois o boleto a ser enviado é uma
08/12/2014

SILVANA RAQUEL DA

SOLICITO UM NOVO BOLETO REFERENTE AO

SILVA RAQUEL TOLEDO

ACORDO FEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE

LIMA

2014, PARA REGULARIZÁ-LO.

Regularização
Fundiária

segunda via, e não pode ser pago após o
vencimento. Poderia por gentileza entrar em
contato através dos fones 3119979 ou
3119980 ou por esse site e nos informar a data
correta?

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Boa Noite! Gostaria de sair como que poderei
08/12/2014

Anônimo

fazer o.Cadastro minha casa minha vida? Apartir
de quantos anos poderei fazer o cadastro?

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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
09/12/2014

Anônimo

informaçao de renovar cadastro

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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Verifiquei e voce atualizou seu cadastro em
09/12/2014 e a Cohab voltou a construir solicite
informaçoes com Cesar ou Guilherme.

22/12/2014

ola bom dia venho por meio deste pedir
informaçao de como anda o processo pelas
casas da cohab que em 2013 fiz a inscriçao e ate
09/12/2014

rosyellenn

o momento nada pois moro de aluguel e nao tou
mas conseguindo pagar pelo valor muito alto do
mesmo por isso peço que se tiver algum
apartamento ou casa que incluisse a minha
numeraçao para obter o mas rapido possivel .

09/12/2014

09/12/2014

09/12/2014

Priscila Aparecida da Silva
Ribeiro

Anônimo
ANA CAROLINA
RODRIGUES

Bom dia, Gostaria de saber se tem como fazer
alguma solicitação de compra de apartamento

A Cohab esta voltando a construir. É importante
Outros

pela cooperativa?
estou comprando um imovel e gostaria de saber
se ele esta quitado?
B

voce vir a Cohab e verificar em qual situaçao

22/12/2014

voce se enquadra falar com Cesar ou Guilherme.
Para responder sua solicitação precisamos dos
Outros

dados do imóvel e do adquirente, pois a

10/12/2014

mensagem está anônima.
Outros

09/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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, moro de aluguel com minha filha e fiquei
09/12/2014

ANA CAROLINA
RODRIGUES

necessária quando há alteração de endereço,

sabendo que esta tendo inscrição para
apartamento da cohab, queria saber informações
e quais documentos deve levar para participar da
inscrição. Desde já....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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

necessária quando há alteração de endereço,

de sorteio para os cadastrados em setembro de
09/12/2014

Anônimo

2014??? Aguardo o seu retorno. E-mail:

Programa Minha

rogerioaiki@gmail.com e fones: (19) 3241.1060

Casa Minha Vida

ou (19) 9.9144.9460 (Oi) e (19) 9.8929.8036
(Claro)

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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
10/12/2014 thamiris cristina botaro rocha

99436210

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

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

10/12/2014 Hudson martins de Oliveira

10/12/2014

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia Preciso da segunda via de todos os

Você pode retirar os boletos pelo mesmo site em

boletos em aberto, pois mudei de endereço, e

que enviou esse pedido da seguinte forma.

não chegou mais os boletos para pagamento.

atendimento ao cidadão > serviços ao adquirente,

Poderia me enviar por gentileza. Preenchi acima
com o endereço correto para correspondência,

Outros

colocar o numero do seu contrato 240330 e o
CPF, sem ponto ou traços. caso você não

segue abaixo também. Rua. Fernão Lopes 166

consiga precisa me dizer que dia vai efetuar o

Pq. Taquaral CP - 1308700 OBRIGADO

pagamento, pois ele só é valido para o dia, não

HUDSON.
BOM DIA GOSTARIA DE SABER QUANDO VAI

tem como programar outra data.

TER OUTRO SORTEIO DO MINHA CASA E
MINHA VIDA OBRIGADA

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

DATA
RESPOSTA

12/12/2014

10/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
10/12/2014

vivian silva dos santos

Meu cadastro

Outros

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

10/12/2014

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
10/12/2014

Anônimo

Por favor quando é o proximo sorteio?

Programa Minha

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

Casa Minha Vida

sorteio.

11/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 como faço para
10/12/2014

Melissa Souza

sem inscrever em sorteios de casas.
atenciosamente, Melissa Souza

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

11/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

POR FAVOR PRECISO DO TERMO DE
11/12/2014

andre luis do prado

QUITAÇÃO ,E O QUE PRECISO PARA
ESCRITURA

Termo de Quitação

RESPOSTA
A COHAB CAMPINAS não administra imóveis no
bairro N SRA DAS DORES em Limeira.

DATA
RESPOSTA
11/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado nos sorteios. Por favor compareça
pessoalmente na COHAB CAMPINAS para
atualizar seus dados cadastrais. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os

Bom dia Eu sou Débora e tenho um cadastro

interessados deverão cumprir os critérios próprios

desde 2009 minha casa minha vida, porem eu
11/12/2014

Débora Fernanda Ribeiro

nunca mais tive informações e ainda tenho

Programa Minha

interesse e ter minha casa, e conheço pessoas

Casa Minha Vida

que já tem! o que eu preciso para realizar ? fico
no aguardo! Abraço

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

11/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!! Gostaria de saber quaal é a situação do
meu cadastro junto a Cohab, em 2012 meu nome
12/12/2014

monique cristiane cardoso

saiu no primeiro sorteio do diário oficial, quando
entrei em contato me pediram para aguardar uma

Outros

Sua solicitação já fora respondida nesta mesma
data.

15/12/2014

carta e até hoje eu não soube de mais nada.
poderia verificar, por favor? Obrigada, Monique
Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.
realizou o cadastro de interesse em moradia em

Bom dia! Fiz a inscrição em 2009, em 2012 meu

04/06/2009 e não o atualizou após essa data.

nome saiu no primeiro sorteio, entrei em contato
e me pediram para aguardar uma carta, no
12/12/2014

monique cristiane cardoso

segundo sorteio meu nome não saiu, gostaria de
saber qual é a situação da minha inscrição,

Poderá verificar através de consulta no site da
Programa Minha
Casa Minha Vida

poderia me informar por favor?? Obrigada,

COHAB, (link abaixo), que participou de todos os
sorteios realizados pela COHAB/CP, porém não

15/12/2014

foi sorteada.
http://www.cohabcp.com.br/mcmv/mcmv.html

Monique

Dessa forma, deverá manter seu cadastro
atualizado e aguardar próximos sorteios, caso

12/12/2014

Telma Renata de Lara

Quando será o proximo sorteio para
apartamentos da cohab ?

Outros

novos empreendimentos sejam aprovados.
Ainda não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

12/12/2014

OLA GOSTARIA DE SABER O MOTIVO DE MEU
O seu nome não consta na lista dos candidatois

NOME NAO ESTAR NA LISTA DOS
12/12/2014

WIlliam Lopes Franco
RIbeiro

CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, FIZ
O CADASTRO NORMALMENTE E JUNTO
COMIGO UM OUTRO AMIGO MEU FOI E FEZ E
O NOME DELE ESTA CONSTANDO MENOS O
MEU.

Programa Minha
Casa Minha Vida

aptos a participar do PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA na COHAB CAMPINAS devido ao
valor do salário ser maior de R$1.600,00, que é
atualmente o patamar exigido.

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

necessária quando há alteração de endereço,

bom queria me cadastrar na cohab, como
12/12/2014

Brenda kerolayne rodrigues

faço,quais são os documentos q leva,to

Programa Minha

Eloy

precisando de uma casa propria e queria ver se

Casa Minha Vida

tenho esta oportunidade, quais são os critérios q
tem q ter, obrigado aguardo resposta.

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

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 estar me escrevendo para uma vaga
12/12/2014

Marcos Moraes Siqueira

de um dos imoveis da Cohab para residir com
minha família

CADMUT

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

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado nos sorteios. Se mudou algum dado
é aconselhável atualizar o cadastro 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

Bom dia eu fiz o cadastro da Cohab em 2013,e
14/12/2014

Jandecio Bernardina da
Silva

queria saber se ainda estou concorrendo a
casa,ou eu tenho que atualiza todo ano ai? E se
for pra atualiza quais são os documento e os
dia.Obrigado aguardo retorno.

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

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 ate quando estará aberto para
14/12/2014

Anônimo

esta fazendo o cadastro na cohab de campinas
neste ano de 2014.

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

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
coahb boa noite 0 gostaria de saber da

14/12/2014

jose luis da silva ferraz

possibilidade de lote em jaguariuna sp houvi um
comentario de lotes a venda pela coahb

15/12/2014

Viviane Cristina Inacio de
Freitas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na

Casa Minha Vida

cidade de Jaguariúna.

Bom Dia gostaria de saber se ja tem previsão
para assinatura do contrato do abaete 10 torre

DATA
RESPOSTA
15/12/2014

A data de assinatura ainda não foi definida pela
Outros

11.

Caixa Econômica Federal. Solicitamos que

15/12/2014

aguardem que entraremos em contato.

quero informação sobre como requer toda
Por favor, nos informe os dados dos adquirentes

documentação da casa onde mora minha sogra
15/12/2014

djalma mantovani

pois ela perdeu toda documentação referente a

Minuta de Escritura

santa barbara .
Boa tarde!! Gostaria de saber com podemos fazer
Anônimo

para conseguirmos a convenção de um
condominio

15/12/2014

nossos arquivos e atender sua solicitação.

casa que ela mora no bairro santa terezinha em

15/12/2014

e do imóvel para que possamos pesquisar em

Outros

Por favor, nos informe os dados do condomínio
para que possamos responder sua solicitação.

15/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
15/12/2014 maria isabel cardosoda silva

quero saber do sorteio como fuciona

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

16/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
15/12/2014

jorgekennedy cardoso de

SOLICITO INSCREVER-ME NO PROGRAMA

Programa Minha

figueiredo

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

16/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A atualização de cadastro deve 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

Ola Boa Noite gostaria de saber qual sera o

interessados deverão cumprir os critérios próprios

proxinmo sorteio da minha casa minha vida e tbm

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

como faço para atualizar meu cadastro pois
trabalho de segunda a sexta das 7 as 17 horas
15/12/2014

marcos antonio borges

não tenho tempo.gostaria de saber se pode ser
fito pelo sati da cohabe?Pois num é facil pagar
Aluguel!!!rssrs sem + agradeço desde já...Que
vcs tenham um Feliz Natal e um Prospero Ano
novo!!!

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

16/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia Gostaria de informações sobre a

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

documentação para a inscrição nos programas

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

de apartamento ou casas do SIM. Pois no anao

necessária quando há alteração de endereço,

passado preenchi uma ficha e me informaram
16/12/2014 Estevão Donizete Mossato

que iriam entrar em contato para levar os

Programa Minha

documentos para a inscrição, uma pré=inscrição

Casa Minha Vida

na verdade do SIM. Como devo proceder e que
documentos providenciar para fazer o real
cadastro no programa. Aguardo retorno. pode ser
por e-mail. Estevão Mossato 32271984

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

16/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar 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! Prezados, Gostaria de saber, como que

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

eu faço para se inscrever no programa minha
casa minha vida, e também se eu posso, porque
16/12/2014

Anônimo

não sou casada e tenho 21 anos. É possível eu
fazer as inscrição? Caso seja, tem alguma data
especificada ou não tem data certa? Desde já,
muito obrigado! Tenham um bom dia.

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

16/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde, Gostaria de saber mais sobre o
16/12/2014

Juliana Coelho

programa casa paulista. E saber se pessoa
autônomas podem participar? Aguardo
informações

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Voce reside em Hortolandia e deve procurar a
Outros

prefeitura de Hortolandia. Quanto ao Casa
Paulista e o Cdhu e voce deve procurar o
mesmo.

05/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo 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, Me chamo Alex, e atualmente estou

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

com 27 anos, desempregado e morando de favor

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

com minha avó, gostaria de saber se posso fazer

necessária quando há alteração de endereço,

parte da demanda de inscritos para adquirir um
16/12/2014

Alex Aparecido Antonio

imóvel e qual o procedimento e documentos
necessários? Se há a necessidade de
comprovação de renda e qual o valor? Se há a
necessidade de residir com um conjunge ou não?
Deste já fico muito agradecido. Att. Alex Antonio

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

17/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
16/12/2014

nubya larissa

boa tarde Gostaria de saber ate quando posso

gomesnogueira

fazer a inscrição da coahb

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

17/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Temos a informar que a Sra. realizou o cadastro
na COHAB em 28/09/2009. Participou do sorteio
realizado em 22/09/2012 para seleção das

16/12/2014

Daniele de oliveira claudio

Gostaria de saber eu estava numa lista de apto

famílias a serem atendidas nos empreendimentos

ao apartamento liguei falei com aline ela pediu

Abaeté e Sirius e foi sorteada com a classificação

para aguarda alguma desistencia tenho duas filha

8188 - RESERVA. Ocorre que o atendimento das

e no momento moro com minha mae e minha

famílias selecionadas através do referido sorteio

duas filhas queria saber se tem possibilidade de

Programa Minha

já foi encerrado e todas as unidades já entregues.

entra em alguma desistencia ainda por favor me

Casa Minha Vida

A última família a ser convocada, foi a sorteada

ajuda e nao sei por que nao me chamaram esta

com a classificação 870, portanto a sua

na reserva e fui para lista e espera a asistente

classificação não foi atingida. Dessa forma,

social pedil para me aguarda alguma desistencia

deverá manter seu cadastro atualizado e

desde ja aguardo obrigado

aguardar próximos sorteios, caso novos
empreendimentos sejam aprovados. É importante
esclarecer que através do sorteio realizado em
22/09/2012 não há possibilidade de atendimento.

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE FAZER UMA DENUNCIA
ANONIMA .. e QUE TEM UMA FAMILIA QUE
ADQUIRIU UM APARTAMENTO NO JD
BASSOLI ... MAS NAO MORAM LA E ESTA

A Caixa Econômica Federal criou um canal de

COM APARTAMENTO NUNCA MOROU LA
17/12/2014

Anônimo

POIS TEM CASA PROPRIA NA CIDADE
VIZINHA DE MONTE MOR ESSE

atendimento específico para o Programa Minha
Outros

Casa, Minha Vida. Dessa forma solicitamos que a

29/12/2014

referida denúncia seja realizada por ele:

APARTAMENTO E NUMERO 23 DO

08007216268.

CONDOMINIO B TORRE 3.. ISSO É UM
ABSURDO SENDO QUE TEM TANTAS
PESSOAS PRECISANDO DE MORADIA E NAO
CONSEGUEM PAGAR ALUGUEL...

17/12/2014

Marcelo Torres

Gostaria de obter o meu numero de inscrição na
Cohab. Obrigado!

A COHAB/CP não trabalha com número de
inscrição. Seu cadastro pode ser acompanhado
Outros

pelo site da COHAB, através de seu CPF na

29/12/2014

opção "Atendimento ao Cidadão" - "Consulta
Inscrição na COHAB".
Se for caso de inventário e ele constar como um
dos herdeiros, sim. Caso contrário, pode

gostaria de saber se meu sobrinho pode fazer o
17/12/2014

Anônimo

pedido de nova minuta e apresentar os
documento no meu lugar?

Minuta de Escritura

apresentar uma procuração pública ou uma
procuração particular específica, com firma da
assinatura reconhecida em cartório, e cópia do
RG e CPF do procurador.

19/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 solicitar meu cadastro no
17/12/2014 Cleidiane da Silva Graciano

sistema para participar do sorteio minha casa

Programa Minha

minha vida.moro de favor e necessito desse

Casa Minha Vida

cadastro.como faco?

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

17/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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,
17/12/2014

Anônimo

não tenho casa propria e moro de favor como

Programa Minha

faço para conseguir uma casa pela 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

18/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá Bom dia! Por favor se possível gostaria de
18/12/2014 Edicléia de Jesus Gonçalves

estar sabendo se esta sendo feita inscrições para

Programa Minha

adquirir casa própria. Att; Edicléia; Aguardo

Casa Minha Vida

retorno.

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

18/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser atualizado quando
necessário 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

Preciso atualizar meu cadastro, só que não tenho
18/12/2014

Leticia da Silva Oliveira

tempo como faço, qual o melhor procedimento a
fazer ?

Outros

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

18/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 eu gostaria de saber como fasso para
19/12/2014

janaine tatiane falavinha

participar do sortei de uma casa ou apartamento,
sou mae solteira e nao tenho endereço fixo.

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

19/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir desta data V.S, assim que desejar poderá
solicitar a MINUTA de Escritura de Compra e
Venda na sede da COHAB/CP, localizada a Av.
Faria Lima Nº 10 – Parque Itália, no horário das
8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª feira. Para tanto,
19/12/2014

isabel cristina ferreira de
souza brito

bom dia gostaria de saber como posso fazer
minha escritura da casa que tenho no bairro vida
nova 1

deverá trazer esta convocação, e a CÓPIA dos
Minuta de Escritura

seguintes documentos: • Contrato do Imóvel •
Certidão de Casamento ou Nascimento, se
solteiro, e óbito do cônjuge, se viúvo
(ATUALIZADA) • Carteira de Identidade do casal
• CPF – Cadastro de pessoa física do casal •
Taxa de expediente no valor de R$ 120,00 (Cento
e Vinte Reais) valor sujeito a alteração.

22/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/12/2014

LEANDRO SILVA DOS
SANTOS

SOLICITO MINHA INCLUSÃO NO PROJETO
MINHA CASA MINHA VIDA POIS O IMOVEL
QUE RESIDO É ALUGADO

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

19/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Por favor gostaria de saber os documentos
19/12/2014

Thalita Hellen Balbino

necessários para o cadastro minha casa minha
vida, e se é possível faze-lo pela internet

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

19/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atualmente a COHAB/CP trabalha apenas com o
Programa Minha Casa, Minha Vida faixa 1, ou
seja, para famílias com renda mensal no valor de
até R$ 1600,00. Ao consultarmos seu cadastro

Boa tarde, sou um dos candidatos a adquirir um

que fora atualizado em 29/09/2014, constatamos

apartamento/casa da cohab, estou com dúvidas a

que a sua renda familiar ultrapassa esse valor

respeito do sorteio, se vai ter mesmo esse ano de
19/12/2014

Luiz Antonio de Araujo

201, quando e quantidade se possível.

Programa Minha

Rocha

Obrigado. Quais as probabilidades de ser

Casa Minha Vida

contemplado. Em média são quantas pessoas
participantes do sorteio. Quem tem filho e mulher
como no meu caso, existe alguma preferência?

estipulado pelo programa. Dessa forma, caso
ocorra novos sorteios, não será possivel sua
participação, tendo em vista o valor de sua renda.
É importante destacar que por ser um porgrama
do Governo Federal, a forma de atendimento das
famílias é determinada pela portaria nº 9, de 18
de dezembro de 2013, que dispõe sobre os
parâmetros de priorização e o processo de
seleção dos beneficiários.

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar 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!!! Gostaria de obter informações dos

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

documentos que são necessários apresentar

necessária quando há alteração de endereço,

para fazer a inscrição no Projeto Minha Casa
19/12/2014

Priscila

Minha Vida. Moro de aluguel, não tenho e nunca

Programa Minha

tive nenhum imóvel em meu nome, casada e com

Casa Minha Vida

dois filho menores (8 anos e 6 meses). Preciso
muito fazer a inscrição mas preciso desta
informação. Agradeço a atenção. Priscila Tablas

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

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado nos sorteios. Se houve mudança em
algum dado é aconselhável comparecer na
COHAB CAMPINAS para efetuar a atualização
do cadastro. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

Bom dia eu fiz o cadastro da Cohab em 2013,e
21/12/2014

Jandecio Bernardina da

queria saber se ainda estou concorrendo a

Programa Minha

Silva

casa,ou eu tenho que atualiza todo ano ai? E se

Casa Minha Vida

for pra atualiza quais são os documento e os dia.

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,
entre outras formas de comprovação.

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ObrigadaBom dia , por favor solicito a interveção
de uma assistente social junto a Brokfield,
estamos sem agua desde ontem (21/12/14)às
22/12/2014

Marilza Aparecida Sabino

16h00! Já foi feito os procedimentos que é

Outros

necessário na bomba, mas não funcionou. Já
solicitou-se um funcionário nesse escritório, mas
gostaria se possível de um enfâse de vcs.
Quanto a Casa Paulista e responsabilidade da
22/12/2014

Maycon José Lorena dos

Olá, gostaria de saber como faço para me

Santos

escrever no sorteio da casa Paulista ? obrigado

CDHU. Não tenho o endereço mas aproveito para
Outros

lhe perguntar voce tem cadastro na Cohab pois
se nao tem, providencie os documentos e venha
fazer para participar do proximno sorteio

05/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 como faço para participar do
22/12/2014

Maycon José Lorena dos

sorteio minha casa minha vida ? estou eme

Programa Minha

Santos

duvida sobre minha casa minha vida ! casa

Casa Minha Vida

paulista .

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

29/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venho através deste requerer a minuta do imovel
em questão, em 18/11/2009 já foi depositado à
23/12/2014

Sebastião Conde

COHAB a quantia de R$98,80 tendo como
depositante minha esposa. Até então não obtive a
minuta e nenhum esclarecimento a respeito.
Aguardo respostas breves. Att. Sebastião Conde

Minuta de Escritura

Estamos verificando sua solicitação e entraremos
em contato com os devidos esclarecimentos.

12/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
23/12/2014

Suselei Aparecida Custodio

Boa tarde, solicito orientação referente a

Programa Minha

Griseli

inscrição, quais os documentos necessários.

Casa Minha Vida

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

30/12/2014

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

23/12/2014

Anônimo

Quando q vai sai o sorteio dos escritos em
setembro de 2014 obrigada

Outros

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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
23/12/2014

Graziela matos de lazari

Gostaria de saber como eu faço pra me escrever

Programa Minha

no 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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde! Gostaria de saber quais os
documentos necessários para que eu me
23/12/2014

Patricia Manfredi

inscreva no programa Minha casa Minha vida,os
dias e os horários de atendimento. Desde já
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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA...GOSTARIA DE PEDIR UMA
INFORMAÇÃO...EU ACABEI ENTRANDO AQUI
MAS NÃO SEI SE É POSSIVEL OBTER ESSA
RESPOSTA AQUI MESMO... COMPREI UM
IMOVEL DA COHAB JÁ DEIXANDO COMO
USUFRUTO PARA OS MEUS FILHOS,,,E MEU
FUTURO ESPOSO TAMBEM TEM UM
25/12/2014

Elida SILVIA MARTIN

TERRENO JÁ DEIXANDO COMO USUFRUTO
PRA SEU FILHO....OU SEJA NENHUM DE NÓS
TEMOS UM IMOVEL...QUE SERIA NOSSO
APÓS O CASAMENTO SERIA POSSIVEL DE
NÓS ESTARMOS COMPRANDO UM TERRENO
DA COHAB PARA CONTRUIRMOS A NOSSA
CASA!!!!!OU UMA CASA DESSE PROJETO
MINHA CASA MINHA VIDA!!!!!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para responder de forma correta solicito seu
comparecimento na Cohab com o numero dos
contratos que vamos verificar qual a situaçao .

05/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria que viessem aqui no CONDOMÍNIO
MANOEL BANDEIRA, SITUADO NA RUA
PROFESSORA WANDA GUARNIERI DE
ALMEIDA NEGREIROS, 241 BLOCO C. Para
averiguarem o APARTAMENTO 32 BLOCO C.
Conforme a síndica do nosso condomínio disse,já
faz tempo que eles não cumprem os acordos
passado que já fizeram. A assistente social já
veio aqui a alguns anos e até agora nada de
resolverem a situação e passar logo este
apartamento pra outro comprador. Poxa é um
saco, pois a parte que cabe a este apartamento
26/12/2014

Anônimo

pagar, somos nós condôminos que estamos
tendo que arcar. Quero muito que solucionem
esta situação de vez. Caso queira informações
precisas só ligar para sindica Matilde fone: 3221910 mesmo condomínio, moradora do apto 32
bloco D. Ou entrem em contato com a
administradora, que vai confirmar a inadimplência
deles com relação aos débitos do condomínio.
Trindade Imóveis Av. Francisco Glicério, 97 - 11
cep. 13012-000 fone: 3237-4480 e-mail:
contato@trindadeimoveisadm.com.br Por favor,
tomem alguma providencia. Desde que moro
aqui, sempre foi este inferno, eles ficam devendo
condomínio e morando numa boa aqui.E
nenhuma atitude por parte da Cohab em tomar

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados Senhores, necessito saber se o
contrato 114.027-2 é registrado em cartório e em
26/12/2014

Antonio Carlos Pedrozo

caso positivo qual é o número da matrícula

Outros

atualizada.Motivo: Imobiliária solicita com

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de PIRACICABA.

30/12/2014

urgência para atualização de cadastro (avalista).
Sugiro que a senhora consulte alguém da área da
construção, um pedreiro por exemplo, para em
primeiro lugar indentificar qual é a causa das

27/12/2014

Marilisa Teixeira Pereira

Estou com a minha casa toda trincada e prezumo

trincas. Normalmente é causado por vazamento

que esteja em risco de desababento preciso de

na rede de esgoto entre outras possíveis causas.

uma resposta se posso contar com vocês para o

Infelizmente a Cohab não executa serviços de

concerto da casa.Pois há vários trincos nas

Outros

reforma, por outro lado dado a caracteristica do

paredes e tenho medo de desabar sobre nóis a

problema e o tempo decorrido da entrega do

qualquer momento!! Aguardo um contato

imóvel, não há cobertura do seguro. O que a

obrigada desde já!!

Cohab poderá fazer é a vistoria para indentificar a
causa do problema, para isto é cobrado uma taxa
de R$ 23,00, caso não tenha condições
financeiras é melhor procurar pedreiro particular.

05/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra.A atualização é necessária quando mudar
algum dado. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar 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 se preciso atualizar o meu
27/12/2014

Daise Cristina M Silva

cadastro mesmo que não tenho alterado
documento algum, e quando que começa

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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
Solicito a atualização de cadastro, e solicito a
28/12/2014

Carlos Alberto Veríssimo

data do próximo sorteio de apartamentos ou casa
em que me enquadrou como benificiario.

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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
29/12/2014

PAMELA CALUSNE

Bom dia, Gostaria de saber como faço para me
inscrever na COHAB. Grata, no aguardo

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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

alguma previsão para novos lançamentos

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

habitacionais. Com o programa minha casa

Casa Minha Vida

sorteio.

SOLICITAÇÃO

DATA
RESPOSTA

Meu nome é Buna, gostaria de saber se tem
29/12/2014

Anônimo

29/12/2014

minha vida
Boa Tarde, Gostaria de saber como posso
realizar uma denuncia? Pois tenho conhecimento
de uma familia que conseguiu um apartamento
que fica localizado na Rod.Santos Dummont e
que não estão morando no apartamento. Eles
aparecem de vez enquando no local que possui
alguns moveis, mas não dormem e não residem
no local. Acho isso um absurdo , pois tem
29/12/2014

Cristiane Rosa

pessoas que necessitam de um teto assim como
eu que tenho uma filha de  anos e precisamos
de um local para morar e essa familia mora na
Vila Costa e Silva não paga aluguel pois a casa é
de fundos e cedida pela avó e eles não querem ir
morar no apartamento devido a distância. Sei que
eles apenas aparecem no APTO aos domingos e
as vezes de segunda. O que pode ser feito nesse
caso?

A Caixa Econômica Federal criou um canal
Programa Minha
Casa Minha Vida

exclusivo para tratar sobre assuntos referentes
ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Portanto a
denúncia poderá ser realizada através do referido
canal que é gratuito: 08007216268

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
29/12/2014

Anônimo

Boa tarde. Gostaria de saber quando abre as
inscrições para moradia Cohab? 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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Sou viúva e trabalho pago aluguel sozinha e sou
o pai e Mae como posso fazer parte do programa
30/12/2014

Anônimo

para dar um lar onde poderei não mais passar
apuros sozinha e muito complicado por favor
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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não é possível realizar a atualização cadastral
através do site da COHAB, apenas pessoalmente
na sede da empresa. Segue a relação dos
documentos necessários:  CPF (do casal); 
RG (do casal);  RG ou cert. nascimento.
(daqueles que moram no imóvel); 
Comprovante de endereço - com CEP (luz ou tel.

Minha inscrição é numero 2013-002744. Eu

etc.);  Carteira de Trabalho (do casal e dos

gostaria de atualizar minha informação de

dep. habitacionais);  Comprovante de renda

trabalho, mas nao acho no site essa

formal: três últimos holerites;  Certidão de

possibilidade. Eu gostaria mto de saber tbm,

nascimento (se solteiro);  Certidão de

QUANDO participarei de algum sorteio? Eu ja
liguei na Cohab aqui de campinas, e as mulheres
30/12/2014

michele elizabeth pereira

que atendem o tel. só sabem dizer que nao tem
previsão... isso é inadimissivel, eu reciso morar
em algum lugar, por favor!! As proagandas só
sabem dizer que sao milhares e milhares de lugar
pra mrar, mas até agora, mais d 1 ano esperando
e ngm me dá nenhuma informação. Fico no
aguardo! grata!

Programa Minha
Casa Minha Vida

casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação; 
Certidão de óbito (se viúvo); OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.600,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais. ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP - CEP 13036.900  3119-900. Po
último, aproveitamos para informar que
acontecerá um sorteio entre os meses de fev/mar
de 201 e para que possa participar sem
problemas, é importante que atualize seu

06/01/2015

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 qualquer possoa poder se
30/12/2014

Anônimo

inscrever para conseguir casas da cohab, e quais
documentos necessarios. 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

30/12/2014

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2014 TOTAL: 116
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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. Eu gostaria de saber qual o
31/12/2014

Anônimo

procedimento para me inscrever em um
programa habitacional da cohab. Como fazer
para adquirir minha casa propria? 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

31/12/2014

