cohab

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

MÊS: JANEIRO/2015 TOTAL: 215

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Primeiramente gostaria de esclarecer que a
Cohab/Cp mantém um vínculo de prestação de
quero saber quanto os moradores do Rosália 4
01/01/2015

Anônimo

vão ter seus apartamentos so saem de poucas
pessoas eo resto como fica queremos sair todos

serviço com a associação de moradores do Jd
Outros

juntos

Rosalia que é uma área particular. Portanto não
cabe a Cohab qualquer remoção de famílias

05/01/2015

localizadas em área de risco e sim a
SEHAB/Secretária de Habitação o que nos
impede de responder a sua pergunta.

Boa Tarde, Gostaria de saber se vocês já tem
01/01/2015

cristiane rosa

programação para proximos sorteios de casas ou
apartamentos para 2015?
Sim a renda minha com da minha esposa está

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para o

Casa Minha Vida

próximo sorteio.

acima do programa minha casa minha vida porém

Para que sua família participe do próximo sorteio

ela está aguardando a devolução da carteira de

do Programa Minha Casa Minha Vida, previsto

trabalho dela, pois saiu do serviço pra cuidar do
01/01/2015

para ocorrer entre os meses de fev/mar de 2015,

Luiz Antonio de Araujo

nosso filho, ai vai ficar só minha renda que é

Programa Minha

é necessário que seu cadastro seja atualizado.

Rocha

1.276,00, assim nós entramos no programa

Casa Minha Vida

Assim que sua esposa pegar a carteira de

confirma? Eu queria saber se de fato vai ter

trabalho, deverá comparecer na COHAB para as

realmente o sorteio esse ano e quando, e

devidas atualizações. Na oportunidade

também se temos prioridade pôr ser família sim

esclarecemos as regras do sorteio.

ou não. Grato

05/01/2015

06/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SOLICITA EXPEDIÇÃO DE QUITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE
HIPOTECA DE FINANCIAMENTO NO CRÉDITO

02/01/2015

SINÉSIO ALVES

IMOBILIÁRIO. CONTRATO MICROFILMADO NO

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

1ºREGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS -

em referência, solicitamos o comparecimento

BEL. ELVINO SILVA FILHO - SERVENTUÁRIO -

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

RUA CORONEL QUIRINO, 1029 - ESQ. DA RUA

Departamento Financeiro/Coordenadoria de

BARRETO LEME CAMBUÍ - PA BX 52.8155 -

Termo de Quitação

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

PROTOCOLADO E REGISTRADO EM

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

MICROFILME SOB Nº DE ORDEM 48655 -

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

CAMPINAS,04.NOV.1981.AGUARDA ASSIM, AS

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

PROVIDÊNCIAS DE VOSSAS SENHORIAS, NO

- Parque Itália - Campinas / SP.

TOCANTE A QUITAÇÃO.ATT/SINÉSIO
ALVES.De ESPinhal/SP., para Campinas/SP.,02
de JANEIRO DE 2015.///

05/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
02/01/2015 Rafaele Melina dos Santos

Gostaria de informações sobre a inscrição e

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

tempo de espera.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

06/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
02/01/2015 Izabel Ferreira da Silva Filha

QUERO SABER DO ANDAMENTO DA MINHA

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

CASA MINHA VIDA SOBRE OS SORTEIOS

Casa Minha Vida

sorteio.

06/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.
realizou o cadastro de interesse em moradia em
01/09/2009 e o atualizou em 25/09/2014. 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
Boa noite gostaria de saber qdo vai ser o proximo

02/01/2015

luana adriele saquetto

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

sorteio do programa minha casa minha vida..E

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

quais sao os criterios para o sorteio..Pq estou na

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

fila de espera ha mais de 5 anos e nao consegui
ate agora e conheco pessoas q em menos de

Programa Minha
Casa Minha Vida

o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,

seis meses de inscrito ja estao na suas

conforme previsto na referida portaria. É

casas..obrigado

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.

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.
realizou o cadastro de interesse em moradia em
22/04/2009 e não o atualizou após essa data. É
importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
Já tenho cadastro a mais de 6 anos e já tem 3
04/01/2015

Érika lima Lopes

anos que estou no aluguel .desejo urgente uma
casa ou um apartamento .

Programa Minha
Casa Minha Vida

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das

07/01/2015

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

Fui sortiada em 2013 com um apartamento mas
por causa da renda não pude receber em fim a
04/01/2015

Anônimo

atendente que me atendeu ficou com a carta que

Programa Minha

recebi falando pra levar a documentação que eu

Casa Minha Vida

tinha sido sorteada preciso da carta teria como

Para que possamos responder sua solicitação é
necessário a sua identificação, pois sem ela não

06/01/2015

temos como acessar o seu cadastro.

conseguir o que faço
04/01/2015

Anônimo

04/01/2015

Anônimo

vfvfvfvfv

Programa Minha

07/01/2015

Casa Minha Vida

Gostaria de saber se ha alguma previsao para

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

sorteio

Casa Minha Vida

sorteio.

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados que a Sra.
realizou o cadastro de interesse em moradia em
01/02/2013 e o atualizou em 06/01/2014. É
importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em

Ola me escrevi na Cohab a 1 ano e meio tenho

andamento no município de Campinas. Por ser

um filho pequeno de 3 anos,Moro de aluguel,so o

um Programa do Governo Federal, a forma de

meu Marido trabalha no momento. Pago 400,00

atendimento das famílias é determinada pela

de aluguel numa casa de 3 cômodos e 80,00

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

Juntando água e luz ,sei que nao sou só eu q

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

passo por isso de pagar aluguel ,mais é uma
04/01/2015

Aline Morasi Dos Santos

despesa enorme pra quem tem filho pq é um
dinheiro que não volta. Sou do ceará e vim tentar
a vida aqui em Campinas,Tenho um sonho de
fazer Faculdade de psicologia ,mais pagando
tanto de aluguel fica difícil, Por favor me incluam
na lista para participar do sorteio dos que
precisam Com urgência,Por favor. Desde já
agradeço.

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
Outros

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

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
04/01/2015

Isadora Fusari

Quero me inscrever para as casas populares.

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
04/01/2015

Ícaro Fernandes Andrade

Como faço para me inscrever nas casas

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

populares?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Eu gostaria de me escrever no programa da
05/01/2015

Kaique Paduan

cohab porque quero ver se consigo um
apartamento

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
05/01/2015

Andressa Faria de sousa

Boa tarde, Gostaria de saber como me inscrever

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

ao programa e quais documentos necessários?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no horário das 08h às 15h,
05/01/2015

alex sandro vieira

Estou aguardando a minuta de contrato desde o
ano de 2010? aguardo solução?

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Minuta de Escritura

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

09/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde Gostaria de saber como faço para
participar desse programa ? E pra financia?
05/01/2015

jennifer da silva serafim

Tenho 21 anos e 2 filhos menores e pago aluguel
e sou mae solteira . Tem possibilidade de eu
estar participando?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
05/01/2015

Anônimo

Gostaria de saber sobre inscrição

Outros

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

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Olá, boa tarde! Gostaria de saber a data do
05/01/2015

ALINE RAFAELA
RAIMUNDO

próximo sorteio da Cohab na Cidade de
Campinas, pois fiz meu cadastro em Junho do
ano passado e vi que estou na lista para o
sorteio. Att, Aline Rafaela Raimundo

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Pode retirar o boleto no mesmo site em que
entrou para essa solicitação. Posso sem duvida
enviar para o Sr., porem o boleto só terá validade
para o dia que for enviado. Posso enviar para

05/01/2015

Antonio Aparecido de
Oliveira

pagamento em 08/01/2014?. O Sr. só precisa me

Gostaria de receber por e-mail o boleto do mes
de dezembro com vencimento no final do mes,
pois não o rebebi em casa. Obrigado!!!

Outros

informar a data correta para o pagamento do
mesmo. Para emissão do boleto pela internet,
basta entrar no site www.cohabcp.com.br >
atendimento ao cidadão e serviços ao adquirente.
Qualquer duvida entre em contato novamente
pelo site ou pelo telefone 19-31199579 ou
31199580.

08/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Queria saber se tem como me escrever pois
05/01/2015

Anônimo

trabalho de segunda a sábado e não sei como
Faso para me escrever

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
ola boa noite fiquei sabendo que serao vendidos
05/01/2015

marcia bellini oliveira

alguns lotes aqui na cidade de capivari-sp no
bairro porto alegre

Outros

Informamos que esta Cohab não possui nenhum
lote à venda nesse Município.

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
06/01/2015

ELISABETE MERLOTTI

SOLICITO CADASTRO NO PROGRAMA MINHA

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

CASA MINHA VIDA

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Sou Aparecida filha de Rosaria Helena
titular de um imóvel na Rua Nino Françoso, nº 90
Lote 02 Quadra B Conjunto Habitacional Santa
Rita - Espírito Santo do Pinhal - SP, Contrato nº

06/01/2015

103.033, mas, que veio a óbito. Portanto gostaria

No caso de falecimento de titular de imóvel o

de receber algumas informações referente ao

primeiro passo é procurar um advogado para que

Aparecida Das Dores Xavier imóvel: 1. Quanto a outorga da escritura definitiva
Dionizio

do imóvel? 2. Quais documentos necessários? 3.

Outros

seja aberto um Inventário. Com o Inventário
pronto procurar a COHAB para que seja emitida a

No caso Rosaria Helena faleceu, o que deve ser

Minuta de Escritura no nome dos herdeiros e em

feito: procuração dos herdeiros com firma

seguida ir até o Cartório para lavrar a Escritura.

reconhecida ou escritura pública procuração dos
herdeiros? 4. Qual prazo para lavrar a escritura?
Aguardo um retorno. Grata. Aparecida
D.D.X.Dionizio

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

GOSTARIA DE SABER COMO POSSO TA

cumprir os critérios próprios do programa,

FAZENDO MINHA INSCRIÇÃO? MORO COM

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

MINHA MÃE MAS 2 IRMÃS E UMA SOBRINHA,

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

NO ENTANTO SÓ EU TRABALHO, E
06/01/2015

CESAR AUGUSTO
MARIANO BRITO

MORAMOS EM UMA CASA SEM A MENOR
CONDIÇÃO DE SE MORAR, GOSTARIA DE
SABER DO QUE PRECISA PARA ESTAR
FAZENDO A INSCRIÇÃO, E COMO VOCÊS
PODEM VER A A NOSSA SITUAÇÃO DE
MORADIA. TEM ATENDIMENTO DE SÁBADO?
DESDE JÁ GRATO.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição é gratuita. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Bom dia. Para efetuar mas inscrições na que
06/01/2015

Anônimo

documentação e necessaria.Pago alguma taxa?
grato

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

07/01/2015

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

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

programa de habitacao ja aberta para o ano de
2015 e quais os documentos necessarios, e se
06/01/2015

thais de andrade thomaz

houver restricao no nome , isso pode imposibilitar
a inscrição? moro atualmente em hortolandia ,ais
preciso ficar mais proxima do trabalho por conta
de gastos.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Atualizações cadastrais são realizadas apenas na
sede da COHAB. Segue a relação dos
documentos necessários: Documentos
necessários (originais):
(do casal);

CPF (do casal);

que moram no imóvel);

Comprovante de

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

Comprovante de renda formal: três últimos

próximos sorteios da cohab? fiz meu cadastro em

holerites;

2009 e já estou ficando preocupada, gostaria de
06/01/2015

Nascimento

atualizar meu endereço também. segue abaixo:
Rua Maria Adame Pattaro, 45 - Vl Modesto
Fernandes - Barão Geraldo - Campinas-SP / Cep:
13084-280 Telefone: (19) 3385-8415 celular: (19)
99264-4590 E-mail: anna.pfn@hotmail.com No
aguardo das informações. Att, Ana

Carteira

de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais);

Boa tarde, Por gentileza, quando será os

Ana Paula Fernandes do

RG

RG ou cert. nascimento. (daqueles

Certidão de nascimento (se solteiro);

Certidão de casamento (se casado); se
Programa Minha
Casa Minha Vida

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  3119-9500. Será
realizado um sorteio entre os meses de fev/mar
2015. Para isso é importante seu cadastro estar
atualizado.

07/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O primeiro passo para se candidatar a um imóvel

06/01/2015

irene crispim moreira

eu peço que me arrumem um apartamento de

da COHAB CAMPINAS é efetuar um cadastro e

dois quartos sou sozinha meus filhos sao

aguardar ser contemplada através de sorteio.

casados moro com terceiros trabalho e preciso de

Cadastro de Interessados em Moradia

um lugar proprio tambuem sou pencionista e

(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO

quero ter privassidade pois em casa de terceiro

CADASTRO Podem realizar cadastro todos os

nao tenho .gostaria que tambuem que

interessados maiores de 18 anos que preencham

entregassem um apartamento de treis quartos pra

as condições abaixo descritas,

minha sobrinha lusolangia ela ja tem inscriçao

independentemente da renda apresentada.

pois paga aluguel muito alto setecentos reais

Lembramos que para participar do Programa

casa ruim.voltando no meu assunto trabalho na

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

empresa do sidnei lourenço grupo colt.ja tem dois

cumprir os critérios próprios do programa,

anos e se falarem com ele verao que falo a

Programa Minha

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

verdade.eu tenho muita vontade de ter um lugar

Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

pra chamar de meu.muita gente pega essas casa

necessária quando há alteração de endereço,

.apartamento sem precisar voces deveriam ver

telefone, número de dependentes e renda. A

quem realmente precisa.pois muitos pegam e

comprovação do vínculo com Campinas de no

vendem por preço muito abaixo do normal.e sei

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

que quando a pessoa confia em deus ele tem o

TRABALHO - comprovação através da carteira

senhor de tudo que pode ajudar amolecendo o

profissional, sem necessidade de ter permanecido

coraçao do incredolo .que ele tudo pode fazer

dois anos seguidos no mesmo emprego ou

.sim o telefone de minha sobrinha e 981645923

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

quem atender meu pedido deus vai abençoar em

do posto de saúde onde a família faz

tudo.entrem em contato e veijam que trabalho

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração

07/01/2015

nao minto.olha se eu nao precisasse urgente de um
da lugar
escolanao
onde
estaria
estuda
correndo
algum membro
a tras pois
datudo
família,
tem a mao divina a nos dar f

entre outras formas de comprovação. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

POR DISSERAM QUE IRIAMOS MUDAR PRO
ABAETE 10 NO MES PASSADO E SO MUDOU
O 11 NOIS PREPARAMOS TUDO DEIXAMOS
DE ARRUMAR A CASA PRO FIM DE ANO
DEIXAMOS TUDO ENCAIXADO ACHANDO QUE
IRIAMOS MUDAR MEU DEUS COMO BRICAM
06/01/2015

Anônimo

COM AGENTE DESSE JEITO SE FOI
EMBARGADO POR QUE NAO FALAM PRA

A DATA DA MUDANÇA É DECIDIDA EM
Programa Minha
Casa Minha Vida

GENTE POIS PRECISAMOS PROCURAR UM

REUNIÃO ESPECIFICA NA CAIXA E
APROVADA PELA MESMA, ASSIM QUE A DATA

16/01/2015

FOR APROVADA CONVOCAREMOS OS
BENEFICIÁRIOS.

ALUGUEL MAIS BARATOO E DEPENDEMOS
DE SUAS RESPOSTAS COHAB LUE POR NOS
POR FAVOR NAO TEMOS ACESSO DIRETO
COM A CAIXA SO VOCES MESMO
A DATA DA MUDANÇA É DECIDIDA EM
REUNIÃO ESPECIFICA NA CAIXA E
APROVADA PELA MESMA, ASSIM QUE A DATA
06/01/2015

Anônimo

POR FAVOR NOS UMA RESPOSTA QUANTO

Programa Minha

FOR APROVADA CONVOCAREMOS OS

AO ABAETE 10

Casa Minha Vida

BENEFICIÁRIOS. NOSSA EQUIPE CONTINUA
EM PLANTÃO, ATENDIMENTO ATRAVEZ DO
TELEFONE 31199644 OU PESSOALMENTE NA
COHAB.

16/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde! Meu nome é Bruna Cristina Campeol

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

Messias e venho por meio desta solicitação me

cumprir os critérios próprios do programa,

apresentar e pedir uma chande nesse programa

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

da Cohab para realização de um sonho. Trabalho

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

em uma terceirizada no ramo de recepção, tenho
06/01/2015

Bruna Cristina Campeol
Messias

24 anos e moro de favor com familiares, e
pretendo ter a minha própria casa para realizar
um sonho. Morar com familiares tem seu lado
positivo mas também como todos tem seu lado
negativo. Gostaria de estar enviando esta
solicitação como um pedido de ajuda a ter meu
próprio imóvel, porque hoje a realidade do
campineiro não esta fácil, hoje só compra imóvel

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
06/01/2015

Thamiris Cristina Botaro
Rocha

Quero me cadastrar no sorteio.

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar dos Programas da COHAB
CAMPINAS é necessário residir e/ou trabalhar na
cidade de Campinas há pelo menos 2 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.

Gostaria de saber se posso realizar minha

Lembramos que para participar do Programa

inscrição para o programa Minha Casa Minha

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

Vida estando morando em SP, e se posso fazer a
06/01/2015

Cristina Oliveira Lisboa da
Silva

inscrição pela net. Minha unica esperança de sair
da onde estou é através de casa popular.Sou
vitima de violência doméstica, e não tenho
condições de pagar aluguel, principalmente em
SP (muito caro), onde trabalho tem sede aí em
Campinas, e fica fácil para pedir relocação.

cumprir os critérios próprios do programa,
Programa Minha

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

07/01/2015

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

entre outras formas de comprovação. Documento

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
07/01/2015

Débora Romero Guerra

Quero participar da minha casa minha vida.Quais

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

os documentos que precisa? como funciona?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

07/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Por favor, compareça na COHAB para atualizar o
seu 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,

07/01/2015

FERNANDA APARECIDA
DOS SANTOS STUCHI

BOA TARDE EU ME CADASTREI O ANO

independentemente da renda apresentada.

PASSADO PARA CONSEGUIR UMA CASA DA

Lembramos que para participar do Programa

COHAB E LEVEI TODOS MEUS

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

DOCUMENTOS, NA ÉPOCA QUE EU FIZ O

cumprir os critérios próprios do programa,

CADASTRO ESTAVA AMASIADA MAIS AGORA

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

ESTOU SOZINHA, SENDO ASSIM NÃO TEM
MAIS O VALOR DO MEU MARIDO, GOSTARIA

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Outros

necessária quando há alteração de endereço,

DE REVER A MINHA SITUAÇÃO JUNTO A

telefone, número de dependentes e renda. A

COHAB, POIS EU NÃO CONSEGUI NA ÉPOCA

comprovação do vínculo com Campinas de no

POR CAUSA QUE ELE ENTROU COM O

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

VALOR DO HOLERITE DELE, MAIS AGORA EU

TRABALHO - comprovação através da carteira

SÓ TENHO A MINHA PENSÃO DE VIUVA.

profissional, sem necessidade de ter permanecido

OBRIGADA FICO NO AGUARDO

07/01/2015

dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas
boa tarde, gostaria de saber se existem casas ou

No momento não dispomos de nenhum imóvel

apartamentos de pessoas que desistiram ou não
07/01/2015

Levi magalhães bispo

pagaram e a cohab reintegrol ou algo do tipo para

para recomercialização. Esclarecemos que para
Outros

venda, se existir qual o procedimento? att, Levi

reintegrados é necessário que se faça o cadastro

magalhães

nessa Cia.

gostaria de saber se a cohab tem algum terreno a
08/01/2015

joao batista da cunha

participar de sorteios ou aquisição de imoveis

venda em campinas e qual o procedimento pra ter
acesso a compra do mesmo.

08/01/2015

Não dispomos no momento de nenhum lote à
Outros

venda. É necessário que se cadastre e aguarde
novos empreendimentos.

08/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhores bom dia, e agradeço a todos pela
atenção. Eu estou na espera de um possível
chamado da COHAB-sP.Desde: 05 de maio de
1987 que até o presente momento, nunca recebi
nenhuma convocação. Sendo que tenho em
mãos, o cartão de inscrição. Com o número: 10019-350224/4-00 que segue com a data de
inscrição, 05/05/1987. Inscrição esta, que foi
realizada na COHAB-SP qualquer dúvida, segue

Conforme sua mensagem o seu cadastro foi

a minha identificação: Milton de Jesus Santos,
08/01/2015

Anônimo

CPF.156.843.775-72 e RG. 20.455.748-3 e O
meu emai-l: miltonsantos57@yahoo.com / que
segue com o meu endereço atual: TRAVESSA
DOS MINEIROS, N. 48 JARDIM ANA ESTELA /
CARAPICUIBA-SP. CEP: 06363-145 Senhores
agradeço a todos desta grande companhia que
tem ajudado a muitas familia. Estou no aguardo
de uma resposta desta maravilhosa empresa
para uma possivel convocação, feliz 2015 a
todos. muito obrigado. atenciosamente: MILTON
DE JESUS SANTOS

Outros

efetuado na COHAB SP e não aqui na COHAB
CAMPINAS. Por favor entre em contato com a
COHAB SP.

09/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

08/01/2015 Cecilia Dos Santos Oliveira

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE POSSO

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

ME INSCREVER PARA MINHA CASA MINHA

necessária quando há alteração de endereço,

VIDA, MINHA RENDA FAMILIAR É R$ 2.500,00

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

PARA 4 PESSOAS. VCS TEM

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

EMPREENDIMENTO PARA 2015? COMO

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

FUNCIONA? OBRIGADA

TRABALHO - comprovação através da carteira

09/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

FIZ MINHA INSCRIÇÃO EM 2009, GOSTARIA
08/01/2015 DIDI RODRIGUES LOPES

DE SABER SE TENHO CHANCES DE SER

Programa Minha

contemplado nos sorteios. É necessário aguardar

SORTEADO. TRABALHO EM CAMPINAS

Casa Minha Vida

o próximo sorteio o qual ainda não tem data

DESDE 1983.

prevista para acontecer.

09/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

para fazer inscriçao da casa propria que docts
08/01/2015

Anônimo

tenho que levar?la procurei aqui no site mas nao

Outros

encontrei

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

09/01/2015

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

08/01/2015 Pamella Fabiana dos Santos

Gostaria de saber quando terá outro sorteio,

Programa Minha

estou aguardando a 6 anos e ate Hj nada...

Casa Minha Vida

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
Não temos previsão de data para o próximo
09/01/2015
sorteio.

comprei um imovel da cohab de
09/01/2015

adriane

terceiros...contato de gaveta....como poso

Programa Minha

Por favor, procure a CAIXA ECONÔMICA

tranferir para meu nome....sao apartamentos do

Casa Minha Vida

FEDERAL, Agência da Av. Francisco Glicério.

bairro bassoli

09/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE SABER O QUE É PRECISO
PARA FAZER A ESCRITURA DO MEU IMÓVEL,

09/01/2015

OLGA RODRIGUES
CAIRES

Visando esclarecimentos a respeito do contrato

CONFORME ENDEREÇO ACIMA, MAIS

em referência, solicitamos o comparecimento

PRECISAMENTE NO SETOR 07 QUADRA 022

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

LOTE 0203 EM COSMÓPOLIS, TENHO O
HABITE-SE E PLANTA, O QUE MAIS É

Departamento Financeiro/Coordenadoria de
Outros

Liquidações e Fundos, falar com Daniela, Felipe

PRECISO? É NECESSÁRIO AGENDAMENTO?

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

QUE TIPO DE DOCUMENTOS MAIS PRECISO

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

LEVAR, SE POR AQUI EM COSMÓPOLIS

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

CONSIGO FAZER, VALORES DE DESPESAS,

- Parque Itália - Campinas / SP.

16/01/2015

FAVOR RETORNAR. GRATA, OLGA
A DATA DA MUDANÇA É DECIDIDA EM
09/01/2015

09/01/2015

Viviane Cristina Inacio de
Freitas

Anônimo

Bom dia, gostaria de saber de ja tem previsão
para assinatura do contrato do abaete 10 att,

REUNIÃO ESPECIFICA NA CAIXA E
Outros

viviane

oi quando vai ter sorteio?

APROVADA PELA MESMA, ASSIM QUE A DATA

16/01/2015

FOR APROVADA CONVOCAREMOS OS

Minuta de Escritura

BENEFICIÁRIOS.
Não temos previsão de data para o próximo
sorteio.

09/01/2015

gostaria de saber como posso receber
notificaçoes sobre as pessoas convocadas para
09/01/2015

vanderleia araujo

abrirem a pasta pois nao consigo encontrar
dentro do site da cohab,aonde posso encontrar
essas informaçoes ja que estou com um cadatro
ativo no mesmo.

As informações estão localizadas no site da
Outros

COHAB, na opção "Informações sobre Sorteios",
localizada na parte inferior.

13/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
09/01/2015

Anônimo

olá gostaria de saber que dia começa fazer as
inscrição? talitarocha87@outlook.com

Outros

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

12/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Gostaria de me inscrever pois necessito com
09/01/2015

Priscila Messias da Silva

necessária quando há alteração de endereço,

muita urgência de moradia pois pago aluguel

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

muito alto e tenho filho pequeno que frequenta a

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

creche.

12/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
COMO FAÇO PARA FAZER A INSCRIÇÃO DA
10/01/2015

necessária quando há alteração de endereço,

ANA CAROLINE ANTONIO

COHAB, MINHA CASA MINHA VIDA . POIS

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

CASTELANI

ESTOU MORANDO DE FAVOR NA CASA DA

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

MÃE DO MEU NAMORADO .

12/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
11/01/2015

iraides pereira duarte

gostaria de mim escrever no programa minha
casa minha vida

Outros

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

12/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
11/01/2015

emerson adriano costa

gostaria de mim escrever no programa minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

rodrigues

casa minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

12/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
11/01/2015

MOIRA MUNIZ SATURNINO
DA SILVA

Boa tarde, eu queria saber como faz para eu ter
informações sobre casas que vão para leilões.
Obrigada.

Quando ha imoveis retomados a diretoria passa
Outros

orientaçoes para a recomercializaçao. Para isso
voce tem interesse em casa ou ap em Limeira ?

13/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

12/01/2015

tenho uma iscrição na conhab q fiz a uns 6 anos

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

mas com o nome meu e de um ex mas hoje em

cumprir os critérios próprios do programa,

dia sou casada legalmente c outra pessoa e

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

preciso arrumar meu cadrastro pois morro junto

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

com mes sogros e estou gravida e quero deixar

necessária quando há alteração de endereço,

evelyn aparecida estevão

meu cadrastro correto para poder ser sorteada

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

cabral

meus telefones tbm estao incorretos meus

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

telefones atual é 33265295 32660200 991215329

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

e meu antigo end era rua jaçana 639 jardima

TRABALHO - comprovação através da carteira

eroporto capinas sp 13054130 agora o q moro

profissional, sem necessidade de ter permanecido

atualmente walther cristiano garlipp 154 tem

dois anos seguidos no mesmo emprego ou

como faço pra arrumar

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

14/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
ola bom dia estou muito decepcionada com a
caixa economica e com a cohab pois estamos
esperando alguma satisfaçao de moradia no
abaete 10 pois todos estao ocupados e o 10 e so
12/01/2015

Anônimo

enrolacao ninguem da uma satisfacao e ficamos
esperando a boa vontade das pessoas que
realmente deveriam nos informar que sao as
assistentes sociais espoero uma resposta
obrigado porque o geito vai ser chamar a eptv !

A DATA DA MUDANÇA É DECIDIDA EM
Programa Minha
Casa Minha Vida

REUNIÃO ESPECIFICA NA CAIXA E
APROVADA PELA MESMA, ASSIM QUE A DATA
FOR APROVADA CONVOCAREMOS OS
BENEFICIÁRIOS.

16/01/2015

DATA

NOME

12/01/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia! Poderia me informar quando será o

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

próximo sorteio do PMCMV ? Obrigada Silmara

Casa Minha Vida

sorteio.

DATA
RESPOSTA
14/01/2015

Um dos requisitos para efetuar cadastro na
COHAB CAMPINAS é morar na cidade de
CAMPINAS há pelo menos dois anos. A
documentação necessária segue abaixo.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa

BOA TARDE PRECISO DEINFORMACOES

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

SOBRE UMA CADASTRO DE MORADIA PARA
12/01/2015

COSMA MARIA PEREIRA

UMA PESSOA QU ESTA DOETE

Outros

TUBERCULOSA E EST TEMPORARIAMENTE

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

14/01/2015

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

NA MINHA CASA

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

12/01/2015

Anônimo

12/01/2015 Gabriela carolina delanhese

Tenho cadastro de 2014 gostaria de saber se em

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

2015 haverá sorteio

Casa Minha Vida

sorteio.

gostaria de saber o dia que vai ser realizado o

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

próximo sorteio

Casa Minha Vida

sorteio.

14/01/2015
14/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

fis um cadastro na cohab mais ainda não tive
nenhuma resposta,como nescessito muito
12/01/2015

erica maganha

gostaria de saber como anda meu cadastro se

Programa Minha

tem muitas pessoas na minha frente aguardo

Casa Minha Vida

retorno por favor me informem obrigado erica
maganha.

O critério para ser contemplado é através de
sorteio e ainda não temos previsão de data para o

14/01/2015

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

12/01/2015

JESSICA APARECIDA DA
SILVA

necessária quando há alteração de endereço,

GOSTARIA DE SABER QUAIS DOCUMENTOS
NECESSARIOS PARA INSCRIÇÃO PARA CASA
NA COHAB.

Outros

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

14/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Posso me cadastrar para o Programa Minha
12/01/2015

Angela Maria da Silva

Casa Minha Vida ou outro? Minha Renda é R$
3.133,00. Aguardo resposta. Obrigada.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

14/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
ESTAMOS VOLTANDO A CONSTRUIR E
TEMOS EM VARIAS REGIOES DA CIDADE
Bom dia. Gostaria de saber a respeito da compra
13/01/2015

Sarah

de apartamentos, como funciona e quais são os

PORTANTO E IMPORTANTE VOCE VIR A
Outros

valores? Obrigada!

COHAB PARA PODER TER INFORMAÇOES

14/01/2015

FALAR COM O CESAR OU GUILHERME DE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 16:00

gostaria de saber como anda minha inscrição.
13/01/2015

jonas dos santos nogueira

varios vizinhos foram sorteados gostaria se for
possivel ter uma resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

HORAS A DISPOSIÇAO
Seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado no sorteio. Não temos previsão de
data para o próximo sorteio.

14/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
13/01/2015

Anônimo

Bom dia. Qual documentação necessária para
inscrição de moradia?

Outros

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

14/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser efetuado pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Prezado (a) Para a inscrição no programa, existe
13/01/2015

Anônimo

o cadastro online no site? Agradeço
antecipadamente a atenção dispensada. Att

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

14/01/2015

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
13/01/2015

Maria Nilza de Souza

Fazer inscrição para sorteio de casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

14/01/2015

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

13/01/2015

edison roberto reis

solicito desvincular meu nome do cadmut preciso
de informação

CADMUT

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
BOA TARDE ESTE IMOVEL E DA COHAB
CAMPINAS ? ACREDITO QUE VOCE MANDOU 14/01/2015
ESTE E-MAIL ERRADO

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

VENHO ATRAVES DESTA, SOLICITAR A

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

MINHA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA CASA

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

POPULAR DA COHAB CAMPINAS.A RENDA DO
13/01/2015

Mariane Caroline da Silva
Rodrigues

necessária quando há alteração de endereço,

MEU ESPOSO É DE R$ 1.106,00 E MORO COM
MINHA SOGRA.TENHO UMA FILHA DE 01 ANO
E AINDA NÃO CONSEGUI CRECHE PARA ELA,
POR ISSO ESTOU SEM TRABALHAR, PARA
AJUDAR MEU ESPOSO. SEM MAIS,
OBRIGADO.

Outros

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

14/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Andrezza, bom dia. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
13/01/2015

Andreza Paula Moreira da
Dilva

Como faço atualizacao de cadastro e o
documentos necessario para atualizar minha
inscrição.obrigada

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

15/01/2015

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

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição 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,
Bom dia gostaria de saber sobre minha casa
14/01/2015

David Herique dos Satos

minha vida que dia ou se pelo site mesmo
consigo me inscrever

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

15/01/2015

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas
Por favor entre em contato com a Associação de
14/01/2015

vanderlei pereira francisco

QUITAÇÃO DO TERRENO, NO JD, ROSARIO

Termo de Quitação

Bairro no Jardim Rosário pois trata-se de
empreendimento particular e a COHAB

15/01/2015

CAMPINAS não possui essa informação. .
Bom dia. Gostaria de saber como faço para
14/01/2015

Veronica Aparecida Xavier
Guline

conseguir o numero do meu contrato para retirada
de segunda via da primeira parcela do meu
apartamento no condominio residencial Sirius!
Podem me fornecer? obrigada.

Outros

Favor ligar no 08007216268 e solicitar o boleto .

16/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sra. Graciele, boa tarde. Seu cadastro está ativo
porém ainda não foi contemplado nos sorteios. Se
houve alguma mudança nos dados por favor
compareça na COHAB CAMPINAS para atualizar.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.

14/01/2015

Graciele de Oliveira Lima

Bom dia! Gostaria de saber se ainda participo dos

Lembramos que para participar do Programa

sorteios realizados para o programa Minha Casa

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

Minha vida, em vista que fiz um cadastro a alguns

Programa Minha

cumprir os critérios próprios do programa,

anos, Ainda é valido? Tenho que fazer alguma

Casa Minha Vida

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

atualização? Desde já agradeço, tenha um bom

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

dia!

necessária quando há alteração de endereço,

15/01/2015

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venho por meio deste informar que sendo
realizada a retirada de famílias em área de risco,
as mesmas vão para apartamento oferecidos pelo

.Por favor encaminhe a sua reclamação para a

município, no entanto a casas onde eles residiam
14/01/2015

Anônimo

fica em pé possibilitando assim a entrada de

Outros

outras pessoas na residência isso quando o

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS
através do telefone 3119 9613 ou pessoalmente

15/01/2015

na rua São Carlos, 677.

próprio proprietário vende o imóvel. Isso está
acontecendo na rua 1 nº 37 na vila Francisca
peço que a fiscalização seja efetuada.
Ola,fiqyei sabendo que iria haver sorteio dos
14/01/2015

Anônimo

apartamentos o mes que vem gostaria de saber
se e verdade
Por favor preciso saber quando haverá sorteio da
Cohab,necessito muito de uma casa pra morar

14/01/2015

kelly cristine domingos

que seja minha, pago aluguel mais está muito
pesado e tenho dois filhos pequenos,aguardo

14/01/2015

Pâmela Sylvestre da Silva

14/01/2015

Pâmela Sylvestre da Silva

14/01/2015

rosane

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio. .

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

resposta.
Oii boa tarde, eu fi o cadastro e gostaria de saber

Programa Minha

o numero da minha inscrisao

Casa Minha Vida

Ouvidoria já respondida nessa mesma data.

Acabei de fazer o cadrasto e gostaria de saber

Programa Minha

Não há número de inscrição, a busca é realizada

qual o numero da minha inscrição

Casa Minha Vida

pelo número do CPF de cada cadastrado.

ola gostaria de saber quando havera sorteio de

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

casa ?

Casa Minha Vida

sorteio.

15/01/2015

15/01/2015

16/01/2015

16/01/2015

15/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro ou a atualização do mesmo devem
ser efetuados 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,
Boa tarde, bom o assunto no qual venho através
14/01/2015

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

Cristina Antônia dos Santos

desta é saber se posso fazer meu recadastro no

Programa Minha

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

Rodrigues

minha casa minha vida pela internet ou só

Casa Minha Vida

necessária quando há alteração de endereço,

pessoalmente?

16/01/2015

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Olá tenho um imóvel da cohab no endereço
informado acima e fui fazer a escritura mas no
Cartório me passaram que preciso pedir
Instrumento de cancelamento da hipoteca ( obs
para dar baixa na hipoteca). Me explicaram que
14/01/2015

Alcides Ferronato

preciso que vocês peçam esse documento junto a

Termo de Quitação

Caixa porque estou com a casa quitada desde

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Porto Ferreira.

16/01/2015

1991. O número da matricula que a moça me
passou é 20.177. Se você puderem me explicar o
que devo fazer desde já agradeço. Alcides
Ferronato
Apenas quando houver alterações dos dados
14/01/2015

Anônimo

Gostaria de saber de quanto em quanto tempo é
necessário realizar atualização de cadastro.

cadastrais ou quando a COHAB/CP realizar
Outros

mutirões de atualizações. Nesse caso, todos os
cadastrados serão convocados através de
correspondência.

19/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

14/01/2015

anderson gillian da silva
pedroso

cadastrar me no projeto tenho familia com 5
criancas e n tenho moradia necessito de uma
casa obg

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

19/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

15/01/2015

Fernando Henrique Bringel
Carneiro

Olá gostaria muito de poder participar do
programa minha casa minha vida estou
precisando muito atenciosamente fernando.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
15/01/2015

weverton ferreira do

gostaria de solicitar minha inscrição no programa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

nascimento

habitacional

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

15/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,já estive por diversas vezes tentando
saber sobre moradia, tenho inscrição e procuro
sempre deixar tudo atualizado,estou pagando
algumas dívidas,sou viúva e não recebo pensão

15/01/2015

eglê silva pereira
nascimento

Verificamos em nosso banco de dados e

do meu marido falecido em 2006, por gentileza

constatamos que a Sra. realizou o cadastro de

estou enfrentando alguns problemas onde moro,

interesse em moradia na COHAB em 16/08/2001

e gostaria de saber sobre o sorteio para esse
ano, se a alguma possibilidade de eu ser
chamada, ou tenho que fazer outra inscrição,

Programa Minha
Casa Minha Vida

e o atualizou em 13/08/2014. Não será
necessário realizar outro cadastro. Existe a
previsão para a realização de um sorteio para

enfrento também problemas de saúde, tenho 3

2015, porém ainda não temos detalhes. Caso

filhos, enfim, tenho que passar ai novamente, vou

seja sorteada, receberá a convocação no

receber alguma informação em casa, onde e com

endereço declarado no ato do cadastramento.

quem posso falar, sei que existem muitas
pessoas esperando, mas estou precisando no
momento.

16/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

15/01/2015

Erica pereira

Olá boa tarde... queria saber quando vai sair mais

cumprir os critérios próprios do programa,

sorteio do programa Minha casa minha vida fiz a

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

escricao na Cohab no mês de Setembro de 2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

pois pago aluguel a dois anos no valor de 800, 00

necessária quando há alteração de endereço,

reais queria muito ser sorteada na Cohab pra

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

pagar uma coisa minha Meu sonho é ter minha

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

casa própria me ajudem não aguento mais pagar

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

aluguel sou sozinha não sou casada me sustento

TRABALHO - comprovação através da carteira

sozinha e queria muito ter minha casa sem

profissional, sem necessidade de ter permanecido

depender de homem nenhum...

dois anos seguidos no mesmo emprego ou

19/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

As prioridades são os maiores de 60 anos e os
deficientes. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar 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 lista de documentos para realizar meu
15/01/2015 TYCILLIA AKANE TAHARA

primeiro cadastro no banco de dados de vocês.
Gostaria de saber a prioridade da chamada

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Outros

necessária quando há alteração de endereço,

19/01/2015

telefone, número de dependentes e renda. A

também.

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

Documentos necessários (originais): •CPF (do cas
BOA TARDE , QUERIA SABER SE JÁ ESTÁ
LIBERADA A MINUTA PARA FAZER A

15/01/2015

Anônimo

ESCRITURA DA MINHA CASA, EM ESPIRITO

Por favor informe os dados pessoais e os do

SANTO DO PINHAL SP, EU TIVE AI NO ANO

imóvel para que possamos pesquisar e responder

PASSADO, E ME DISSERAM QUE ESTAVA
SENDO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO
MAIS ATE AGORA NADA QUERIA UMA
POSIÇÃO OBRIGADO

Minuta de Escritura

sua solicitação pois a mensagem está como
anônima.

19/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
olá, boa noite! sou Marina, sou casada e moro
15/01/2015 Marina Gabriela dos santos

com a minha sogra. Queremos muito ter nossa
casa própria.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

19/01/2015

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

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OLá...GOSTARIA DE UMA INFORMAÇÃO. FIZ
MEU CADASTRO EM 2006 PARA AQUISIÇÃO

15/01/2015

Hellen Cristina Ferreira
Loterio

DE UMA CASA E ATE O MOMENTO NÃO

O único Programa Habitacional em andamento

OBTIVE RESPOSTA. NO ANO DE 2014 SOFRI

em Campinas é o Programa Minha Casa Minha

UM ATENTADO POR UM EX COMPANHEIRO,

Vida que prevê a construção de apartamentos e

TENHO VARIOS BOLETINS DE OCORRENCIA

não de casas. As famílias que serão atendidas no

E PRECISO MUDAR DA ONDE MORO
ATUALMENTE COM URGENCIA. O MOTIVO DO
MEU CONTATO E PRA SABER SE TEM UMA

Programa Minha
Casa Minha Vida

referido Programa são definidas através de
sorteio, que está previsto para acontecer entre os
meses de fevereiro e março de 2015. Caso seja

PREVISÃO DE QUANDO SAIRÃO NOVAS

sorteada, entraremos em contato através de

CASAS, POIS, NÃO TENHO CONDIÇÕES DE

carta, no endereço informado no ato do cadastro.

PAGAR UM ALUGUEL. DESDE JA AGRADEÇO
PELA ATENÇÃO.

21/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

16/01/2015

Jessica Xavier dos Santos

Gostaria de saber como faço para me cadastrar

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

no projeto minha casa minha vida. Sou mãe

Atualização É necessária quando há alteração de

solteira e a casa é para mim e a minha
filha.Gostaria de saber qual documentação que

Programa Minha
Casa Minha Vida

tenho que levar.

endereço, telefone, número de dependentes e

19/01/2015

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada

(do casal); •Comprovante de renda formal: três últ
16/01/2015

Anônimo

Boa tarde, vai ter sorteio esse ano? Se sim

Programa Minha

quando e quantas?

Casa Minha Vida

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Luzia dos Santos Serviço de Informação
ao Cidadão Cohab Campinas.

19/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
16/01/2015

Anônimo

quando começa as inscirçoes para casa e
apartamentos da cohab?????

Outros

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

19/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Por favor, entre em contato coma a
16/01/2015

thais cristina mendes de

gostaria de saber como funciona para assumir a

oliveira

quitaçao de casa

Termo de Quitação

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS
através do fone - 31199613 - ou pessoalmente na
rua São Carlos, 677, ao lado da cohab campinas.

19/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

GOSTARIA DE SABER SE CONSIGO FAZER A

necessária quando há alteração de endereço,

INCRIÇÃO DOS APARTAMENTOS QUE VÃO
17/01/2015

Anônimo

SAIR NO MEIO DO ANO. POIS MORO SOZINHA
PAGO ALUGUEL E ESTA MUITO DIFICIL DE
ME MANTER, POIS GANHO 980,OO POR MES.

Outros

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

20/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Tenho 2 filhos e moro com meus pais sem

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

condições de pagar aluguel não tenho pensão
alimentícia trabalho para sustento dos meus
18/01/2015

Fabiana Alves Bernardo

filhos.Gostaria de ser contemplada para ter minha
casa própria pois onde moro não tem condições é
apertado e fico em um quartinho o que logo tenho
que me mudar para uma casa maior. Obrigado

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

20/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Tenho 2 filhos e moro com meus pais sem

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

condições de pagar aluguel não tenho pensão
alimentícia trabalho para sustento dos meus
18/01/2015

Fabiana Alves Bernardo

filhos.Gostaria de ser contemplada para ter minha
casa própria pois onde moro não tem condições é
apertado e fico em um quartinho o que logo tenho
que me mudar para uma casa maior. Obrigado

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

19/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Tenho 2 filhos e moro com meus pais sem

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

condições de pagar aluguel não tenho pensão
alimentícia trabalho para sustento dos meus
18/01/2015

Fabiana Alves Bernardo

filhos.Gostaria de ser contemplada para ter minha
casa própria pois onde moro não tem condições é

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

20/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

apertado e fico em um quartinho o que logo tenho

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

que me mudar para uma casa maior. Obrigado

do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Para verificar seu cadastro preciso do seu cpf.

19/01/2015

Anônimo

Bom dia ,gostaria de esclarecer a seguinte

Vamos ter um sorteio em breve, entao atualize

dúvida: Desde de 2009 tenho o cadastro no

urgente. Quanto a Cooperativa voce deve obter

programa minha casa minha vida e ainda não fui
sorteada gostaria de saber se posso ser inclusa

Outros

informações se está com toda documentaçao
regulalizada e que garantia tem de ser atendida.

no programa de cooperativas para obter minha

Mas voce deve entrar em contato com o senhor

casa e que procedimento devo tomar? Obrigada

Costantino na Cohab, tel. 31199500 para
informações sobre as Cooperativas.

21/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

19/01/2015

Jean Cesar Pereira Godoi

sou deficiente físico e tenho um tumor cerebral

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

onde gasto muito com remédios e aluguel. e

necessária quando há alteração de endereço,

gostaria de saber como que eu faço para fazer a

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

inscrição para obter a minha casa própria através

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

de planos habitacionais do governo, com parcelas

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

que cabe no meu orçamento.

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

20/01/2015

do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
boa tarde! fiz meu cadastro minha casa minha
19/01/2015

Antonia marciana alves da

vida gostaria de saber se tem previsão de

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

silva santana

sorteio? fiz em julho de 2014!1 aguardo retorno!1

Casa Minha Vida

sorteio. .

20/01/2015

Att.. Antonia!
19/01/2015

DANIELLI EMERICK DOS

Olá gostaria de saber quando haverá novo

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

SANTOS

sorteio?

Casa Minha Vida

sorteio.

20/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

ola boa tarde eu gostaria de saber quando sera o
próximo sorteio da cohab e se tenho q renovar
19/01/2015

claudia ferreira da cruz

meu cadastro renovei o ano passado...sei que
são muitos q esperam,mas estou bastante

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos previsão de data para o próximo
sorteio. Quanto ao cadastro, precisa renovar se

20/01/2015

houve alguma mudança nos dados. .

necessitada...aguardo resposta...0brigado!
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
19/01/2015

Márcio Ridolfi

Inscrição para o programa Minha Casa Minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

vida . obrigado

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

20/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para realização de seu cadastro de interesse em
moradia necessitamos do comprovante de sua

Queria saber se eu posso fazer inscrição no
19/01/2015

Higor Fernando de Oliveira

programa minha casa minha vida, mais sem

Programa Minha

Lima

compravante de renda, pois recebo auxilio

Casa Minha Vida

doença do INSS e nao tenho nenhum recibo?

renda. Provavelmente deve ter algum recibo que
lhe é fornecido ao receber o dinheiro ou extrato

21/01/2015

de sua conta bancária, contendo o valor. Caso
não possua, poderá ir até ao INSS que eles
fornecem um extrato para você.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,

20/01/2015

Anônimo

QUAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA
INSCRIÇÃO?

Outros

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

20/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
OLÁ BOM DIA. GOSTARIA DE SABER OS
20/01/2015

necessária quando há alteração de endereço,

RAIMUNDO NONATO

PROCEDIMENTOS PARA ME INSCREVER NO

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

NUNES FILHO

PROGRAMA DA COHAB MINHA CASA MINHA

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

VIDA.

20/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Olá gostaria de saber como faria para me
20/01/2015 TAIANE SANTANA VILALVA inscrever no programa minha casa minha vida, e
quando poderia me inscrever?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
20/01/2015

Anônimo

Boa tarde Gostaria de saber quando que será o
sorteio.

Olá, boa tarde. Não temos previsão de data para
Outros

o próximo sorteio. Luzia dos Santos Serviço de
Informação ao Cidadão Cohab Campinas.

22/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

gostaria de saber se consigo financiar um terreno
na região do campo grande em campinas uma
amiga minha financiou terreno material de
construção e mao de obra e paga tudo em um
pacote so parcelado gostaria de fazer o mesmo e
20/01/2015

tatiane

quero saber como e do que preciso pra isso por

Voce deve procurar a Secretaria de Habitaçao
Outros

favor me ajude moro na casa dos fundos da

SEHAB ao lado da COHAB e falar sobre o

22/01/2015

FUNDAP.

minha mae com meu marido e mais 3 filhos e na
casa da frente mora minha mae minha irma com
mais 3 filhos e seu marido por favor me de uma
resposta
Como faço pra ver extrato de pagamento ou
Através de contato telefonico, já foram

segunda via de boleto pelo site meu contrato é
21/01/2015

Anônimo

1752133, estou tentando e não estou
conseguindo meus contatos são 19983758849

Outros

solucionadas suas duvidas, conforme o Sr. me
informou. Qualquer problema é só entrar em

22/01/2015

contato.

19988440363 199961-7463 e-mail
dhecyo.sylva@hotmail.com

O site da Cohab/CP a seguir:

Meu contrato é 1752133-5 junto a COHAB , como

www.cohabcp.com.br > atendimento ao cidadão >

faço para consultar se há contas atrasadas pelo

serviços ao adquirente, Colocar o número do seu

site da conhab ou solicitar a segunda via, não
21/01/2015

Anônimo

estou conseguindo pelo site ou seja que há um
horário para este tipo de consulta no site? quais
os caminhos que devo pecorrer no site?
19983758849

Outros

contrato que está localizado no boleto no campo
sacado antes do nome. Colocar o número do
contrato sem ponto e sem o digito e o seu CPF >
prestações em aberto > selecionar e gerar 2ª via
de boleto.

22/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser efetuado pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Quando abre as inscrições dos interessados no
21/01/2015

Anônimo

programa, é possível inscrever-se pela internet?
Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

22/01/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada (d
21/01/2015

21/01/2015

Valdécio Ramos da Silva

Anônimo

Como faço para solicitar segunda via de boleto no
site ou verificar parcelas pagas?
gostaria de saber se as casas da Cohab saem
por ordem de cadastro ou sorteio

Para emitir boleto já foi passado em email
Outros

anterior, para prestações pagas tem que entrar

22/01/2015

com protocolo com a solicitação.
Outros

Por ordem de sorteio seguindo as normas do
governo federal.

22/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Entrar no site da Cohab Campinas a seguir:
www.cohabcp.com.br > atendimento ao cidadão >
serviços ao adquirente. Colocar o número do seu

Como faço pra saber se tenho contas vencidas
21/01/2015

Valdécio Ramos da Silva

ou segunda via de boletos no site da cohab, estou
tentando e não estou conseguindo, não sei como

contrato que é 5210096 e o seu CPF, após
Outros

prestações em aberto, selecionar a prestação a

22/01/2015

ser paga e gerar 2ª via de boleto. Caso o Sr. Não

fazer este procedimento no site.

consiga entre em contato através dos telefones
3119.95.79 ou 3119.9580 e nós encaminharemos
por correio ou para seu email.

Em virtude de compra do Apto 2, Bloco D, Rua
Gumercindo Silveira, nº99, Planalto Verde, Mogi
Guaçu, SP, solicito informações sobre o termo de
21/01/2015

Anônimo

quitação em nome de MARIA EFIGÊNIA MACIEL
SCAFI, CPF.061.928.138-33, ou seja, se existe
pendências financeiras ou se o termo de quitação
já pode ser emitido caso eu venha comprar o
mesmo. Atenciosamente,

Termo de Quitação

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de Mogi Guaçu.

22/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser efetuado pessoalmente na
COHAB CAMPINAS. Cadastro de Interessados
em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
21/01/2015

Anônimo

COMO ME INSCREVO PELO SITE?

Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

22/01/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
22/01/2015

Clécio Galdino Dias

Olá, Bom Dia!

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Olá, Bom Dia!! queria me increver no Programa
MINHA CASA MINHA VIDA ou COHAB, gostaria
22/01/2015

Clécio Galdino Dias

de saber o que é nescessario para inscrição e
onde fazer! quais as exigencias e
documentações?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Bom dia, gostaria de saber como faço para me

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

inscrever no programa para obter minha casa?
22/01/2015

Monica Aparecida da Silva
dos Santos

Sou casada e trabalho como Agente de
Organização Escolar em uma escola do estado,
sou funcionária pública, quais documentos
necessários e quais as chances de se conseguir
uma casa? Desde já agradeço. Monica

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
22/01/2015

Camila Salles

Casa própria(Minha Casa minha vida)

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Eu gostaria de saber, se mesmo solteiro eu
22/01/2015

Laércio Silva Lima

poderia me cadastrar para participar de algum
dos programas habitacionais?

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

22/01/2015

Rodrigo

Gostaria de saber se há empreendimentos em

Programa Minha

construção na Cidade de Campinas

Casa Minha Vida

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Sim existe é o condominio Santa Luzia fica no
22/01/2015
jardim Santa Lucia atrás do Extra.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
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 amigada e gostaria de saber como fazer o
22/01/2015

Anônimo

cadastro em nome do casal, se somente as
certidões de nascimento servem.Obrigada

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

22/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

Solicito valor para quitação com desconto, se for
o caso, do imóvel em nome de Diógenes da Silva,
22/01/2015

Aguinaldo Cardoso Filho

CPF 045.100.598-84, COD COHAB 114.00182-6,
assinado em 01/01/1994. Esta solicitação visa a
quitação para a venda do imóvel. Imobiliaria
Pratika. CRECI J24705

Termo de Quitação

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na
cidade de PIRACICABA.

23/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro deve ser efetuado pessoalmente na
cohab campinas. Cadastro de Interessados em
Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
22/01/2015

rosemary da silva

gostaria de fazer inscriçao online para programa

Programa Minha

minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

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

23/01/2015

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Quero saber o quais os documentos necessários
22/01/2015 Luciana Ferreira dos Santos para eu fazer o cadastro para minha casa, minha
vida.

Outros

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

23/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
22/01/2015

Anônimo

Olá gostaria de saber ate Quando vai a inscrição

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

do minha casa minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

23/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Boa tarde fiz minha inscrição gostaria de saber se
tem previsão para sair imoveis , o rapaz no dia da
22/01/2015 Caroline Chacha de Oliveira inscrição para ligar de 15 a 20 dias para saber se
tem algo e se tem algum sorteio Desde já

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

agradeço
BOA TARDE GOSTARIA DE SABER SE MEU
22/01/2015

22/01/2015

weslla do carmo

Anônimo

CADASTRO CONSTA NA COHAB..E QDO SERA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
Outros

sorteado. Não temos previsão de data para o

O PROXIMO SORTEIO....

próximo sorteio.

Tem empreendimentos em andamento e quanto

Sim, ja esta em andamento na regiao do Santa

tempo para a entrega.

23/01/2015

Outros

Lucia.

23/01/2015

23/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de informações sobre inscrição da Coab;
22/01/2015

bruno Henrique Soares
Duarte

necessária quando há alteração de endereço,

pois moro em casa em área de risco, perto da
linha do trem. São duas casas uma da mãe e a
outra do fundo minha e de minha mulher; somos
amasiados.

Outros

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

23/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite! Estou com dúvidas acerca da escritura
definitiva de compra e venda da minha casa. Meu
marido (titular do imóvel) faleceu em 2004, então

Informamos que é o representante do cartório que

já compareci até a COHAB Campinas em julho de

tem que comparecer nesta Cohab/CP para colher

2014 pra providenciar a nova minuta de escritura

a assinatura do procurador. No seu caso o

com a mudança de titular do imóvel, inclusive já

cartório encaminhou a escritura para a

recebi a minuta no mês de outubro. Agora toda

conferência em 22/12,conferimos e

documentação está no Cartório de Notas,

encaminhamos com as correções para a

Protestos, Letras e Títulos daqui de Porto Feliz22/01/2015

Benedita de Fátima Ferrari

SP e lá foi passado que um representante da

Casarini

COHAB-CP compareceria aqui pra assinar algo e
que até dezembro tudo já estaria resolvido. Já
estamos terminando janeiro/2015 e até o
momento não recebi nenhum retorno quanto à
documentação. Procede a informação de que
alguém da COHAB precisa comparecer até o
Cartório de Porto Feliz pra assinar alguma coisa
referente à escritura definitiva? Será que ainda
tem alguma pendência na documentação que não
me foi informada? No aguardo.

escrevente Kátia. Comunicamos em 05/01/2015
Outros

que poderia comparecer no dia 06/01/2015 para
colher a assinatura do procurador, a Sra. Kátia
nos respondeu que não poderia comparecer, uma
vez que, tinha que providenciar a assinatura da
parte interessada na escritura. Sendo assim,
procure a Sra. Kátia do cartório, até a presente
data não agendou o comparecimento nesta
Cohab/CP para a assinatura do procurador.

23/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
23/01/2015

Anônimo

quero saber como e o que eu preciso para fazer
minha inscriçao para casas da cohab

Outros

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

23/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para obter o valor do débito, basta acessar a
pagiana do Cohab a seguir: www.cohabcp.com.br
> Atendimento ao Cidadão > Serviços ao
Adquirente Colocar o número do seu contrato que

Boa tarde, Gostaria de solicitar extrato atualizado
23/01/2015 Raildes Ferreira dos Santos

da situação do meu imóvel, para possível
negociação e regularização. Agradeço o retorno.

Outros

é 2140490 e o seu CPF, ambos sem ponto e
traços. Após prestações em aberto. Caso queira
efetuar pagamento é só clicar na prestação a ser
paga e emitir 2ª via de boleto. Quanto a
negociação somente podera ser feita
pessoalmente.

23/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está inativo. Por favor compareça
na COHAB CAMPINAS para ativá-lo. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios

Tenho uma dúvida! Fiz um inscrição a mais de

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

quinze anos e nunca fui chamada e nem
23/01/2015

Claudia Manoel

correspondência chegou pra mim! Será que esse
inscrição ainda exixte? Tem como eu me

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

Atualização É necessária quando há alteração de

23/01/2015

endereço, telefone, número de dependentes e

inscrever novamente ou atualizar oque já tem?

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

Obrigado.

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada (d
Por favor, entre em contato com a SECRETARIA
23/01/2015

Anônimo

quem mora na beira do córrego no jd do lago 2

Programa Minha

continuação,vai ter que sair esse ano?

Casa Minha Vida

DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS através do
telefone 3119 9613 ou compareça pessoalmente
na rua São Carlos,677 (ao lado da COHAB
CAMPINAS).

23/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
olá,gostaria de saber se posso comprar um
23/01/2015

Anônimo

imóvel da cohab? desde já agradeço pela
atenção.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

23/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

Olá, boa tarde Gostaria de saber quando será

O sorteio sera realizado em breve. No site da

realizado o próximo sorteio das casas ou
23/01/2015

WALISON GOMES DA
SILVA

apartamentos da cohab, como que eu fico
sabendo dos novos empreendimentos,Posso
assumi o financiamento de uma pessoa que
desistiu da casa ou apartamento e comprar pra
mim??

Programa Minha
Casa Minha Vida

COHAB, no momento oportuno, será divulgado.
No momento não temos nenhum apartamento ou
casa retomada. www.cohabcp.com.br ou
31199562 falar com Guilherme ou Benedito.

23/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde tenho uma duvida sobre casas a venda

23/01/2015

Nilton Borges

Anônimo

no qual o anuncio fala de trasferencia na cohab,

através do fone: 3119 9613 ou pessoalmente na
rua São Carlos,677 (ao lado da COHAB

iptu nestas casas?

CAMPINAS).

gostaria de saber sobre a situaçao dde um

Por favor, a situação do Parque Família deve ser

rua cacilda navarro sampaio, n°13, Cep 13067-

RESPOSTA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS
Outros

estas casas seriam esta tranferencia nao se paga

terreno localizado no bairro pq familia, campinas,

DATA

Por favor, esse assunto deve ser conversado na

na região do campos eliseo e novo campos eliseo
23/01/2015

RESPOSTA

Outros

709

tratada diretamente na ASSOCIAÇÃO DO
BAIRRO, pois trata-se de bairro particular e não

26/01/2015

27/01/2015

pertencente à 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. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,

Bom dia Gostaria de saber como faço e se tenho
24/01/2015 Ana Claudia da Silva Viana

direito a casa da cohab Porque sou sozinha e
precisava muito saber , obrigado

Outros

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

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
24/01/2015

Anônimo

queria saber como faço pra me cadastrar o

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

endereço e um telefone de conto em campinas

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Olá eu me escrevi na cohab, para tentar ser

VOCE ESTA CADASTRADA NO PROJETO

sorteada com um lote, ou até mesmo um
24/01/2015 Laurielle Fernanda da Silva

MINHA CASA MINHA VIDA ONDE SERA

apartamento, estou com duvidas em qual

Programa Minha

REALIZADO UM SORTEIO EM BREVE. VOCE

programa me escrevi e se eu vou ser sorteada

Casa Minha Vida

PODE ACOMPANHAR SEU CADASTRO

com lote ou apartamento? Aguardo retorno.

ATRAVÉS DO SITE E CONSULTAR COM SEU

Atenciosamente, Laurielle Silva

CPF. ESTAMOS A DISPOSIÇAO.

27/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
24/01/2015 marcia francisca de camargo

solicito inscriçao programa minha casa minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que

Boa tarde, Me inscrevi na COHAB em 2006 e até

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

hoje, não fui contemplada, por gentileza, gostaria

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

de saber quando será o próximo sorteio e se as
pessoas que já estão cadastradas a tanto tempo
24/01/2015

Anônimo

como eu (9 anos na fila) temos alguma prioridade
ou se participaremos juntamente com as pessoas
que se inscreveram esse ano ou em 2014 por
exemplo. Desde já agradeço e fico no aguardo
das informações.

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.

28/01/2015

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

Olá bom dia!!! Me cadastrei no programa minha

atendimento das famílias é determinada pela

casa minha vida fui pessoalmente na Cohab em

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

Setembro de 2014 e la realizei o cadastro

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

gostaria de saber quando vai ter mais sorteio

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

nesse ano de 2015 e quais são os requisitos que
25/01/2015

Erica pereira

vocês olham porque conheço pessoas que

Programa Minha

moram com os pais não paga aluguel e ja foram

Casa Minha Vida

sorteado... pois eu preciso muito ser sorteada
pois pago aluguel a dois anos me ajudem peço de
coração que vocês lembre de min no proximo
sorteio... obrigada pela atenção E tenham um
ótimo dia de trabalho

o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. É
importante destacar que conforme os critérios do
Programa, o tempo de cadastro da família no
município não é considerado, portanto, a data de
cadastramento não interfere no processo de
seleção. Dessa forma, deverá manter seu
Cadastro de Interesse em Moradia sempre
atualizado para participar do próximo sorteio,
previsto para acontecer em fevereiro de 2015.

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

pago aluguel de 430,tenho um filho de ttrês anos
25/01/2015

GILIANE OLIVEIRA
BARROS

trabalho ganhando oitocentos reais muitas vezes
falta pra comprar o básico pra dentro de casa
pois o pai não paga pensão do filho preciso de
sair do aluguel.obrigado.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
25/01/2015

silvana costa pivato

eu quero fazer cadastro como eu faço quais os

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

documentos necessarios

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Gostaria de saber como fazer a inscrição para
26/01/2015

Patricia Silva Moreira

receber a casa ou apartamento, estou precisando
muito. Obrigada

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

26/01/2015

Anônimo

Situação do sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
28/01/2015
sorteio.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
26/01/2015

Gleide silva

Bom Dia! Gostaria de saber como faço para fazer
inscrição da casa propia sds. gleide

Outros

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

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

BOM DIA. GOSTARIA DE SABER COMO
26/01/2015

SARA ALVES DA SILVA

FUNCIONA AS INSCRIÇÕES PARA A COHAB.
OBRIGADA.

Outros

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

27/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
26/01/2015

maria benedita celestino da sou solteira, pensionista , 55 anos, ganho quase 3
silva

salários,pago aluguel,mora 3 sobrinhos comigo.

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
como eu faco para me cadastrar no sorteio minha

26/01/2015

Anônimo

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

casa minha vida?eu moro com meu esposo na

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

casa que esta no nome do meu sogro..moramos

necessária quando há alteração de endereço,

na mesma casa só que dividido os cômodos ...ele

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

deu dois comodos para nós ...só que estamos na

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

mesma casa ...gostaria de saber como posso me

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

cadastrar e cadatrar ele tambem só que com

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

cadastros diferentes ..

28/01/2015

do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
BOM DIA!! GOSTARIA DE SABER SE VCS TEM
ALGUM CONVENIO COM ALGUMA
26/01/2015

ANA PAULA DA SILVA

CONSTRUTORA PARA COMPRA DE APTOS

Programa Minha

Voce deve atualizar seu cadastro, com urgência

MAIS BARATOS. TENHO CADASTRO,POREM

Casa Minha Vida

pois ele não é atualizado desde 2009.

NUNCA FUI SORTEADA. TENHO COMO
COMPROVAR RENDA. ESTOU NO AGUARDO

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você deve providenciar todos os documentos e

26/01/2015

valeria Rodrigues Alves
Barbeiro

Bom dia Não possuo imóvel , porém gostaria de

fazer o cadastro na COHAB,

informações de como me cadastrar para adquirir

www.cohabcp.com.br, ir na tarja verde e clicar

um imóvel dentro do programa minha casa minha
vida, pela sistema de cooperativas é possível?
neste programa existe problema em ter restrição

Programa Minha
Casa Minha Vida

para abrir e providenciar os documentos pedidos.
Quanto as cooperativas não tenho informações e

28/01/2015

voce pode falar com o senhor Constantino na

cadastral? Desde de ja agradeço a atenção

COHAB. Restricao no Programa Minha Casa

Valéria Barbeiro

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

26/01/2015

keli Francisca Martins
Felisberto

gostaria de fazer cadastro paar habitação

Outros

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

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Boa tarde, quero saber como faço cadastro para
26/01/2015

Miriane

participar do programa minha casa minha vida.

Programa Minha

Somente indo na Cohab ou tem como fazer pelo

Casa Minha Vida

site? Grata!

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

28/01/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde!! Por gentileza, verificar no cadastro da
cohab se a duplicidade na informação.Porque o
meu pais falecerão e eu estou fazendo inventário,
quando pedi a certidão do valor venal e a certidão
de débitos na Prefeitura municipal de Sumaré,
constatei que na Escritura da cohab contrato
40.033(Geraldo Cherade) data do contrato
01/05/74 tipo 2-38 casa nº 108 ,Rua leonor
montanari prosilo lote 12 quadra 05 conj.
Habitacional Zilda Gamba Natel está Quadra 05
26/01/2015

alex cherade

lote 12 e na Prefeitura Municipal de Sumaré esta
cadastrado no Lote 12 Quadra 06.segundo
informação do Servidor Municipal o Lote 12
Quadra 05 esta no nome de Antonio Mariano, na
Rua José Pedro Catozzi, 96 Vila Zilda Gamba
Natel. Por favor confirme se realmente os dados
da escritura é quadra 05 e lote 12, pois acredito
que os dados erronêos deva ser da Prefeitura
Municipal de Sumaré. Considerando todas essas
divergência da prefeitura, mande qualquer
documento dizendo que a cohab está correta.
Obrigado!!!, alex filho do Sr. Geraldo

Outros

Já foi esclarecido através de e-mail e em contato
telefônico, nos dias 27/01 e 28/01.

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde!! Por gentileza, verificar no cadastro da
cohab se a duplicidade na informação.Porque o
meu pais falecerão e eu estou fazendo inventário,
quando pedi a certidão do valor venal e a certidão
de débitos na Prefeitura municipal de Sumaré,
constatei que na Escritura da cohab contrato
40.033(Geraldo Cherade) data do contrato
01/05/74 tipo 2-38 casa nº 108 ,Rua leonor
montanari prosilo lote 12 quadra 05 conj.
Habitacional Zilda Gamba Natel está Quadra 05
26/01/2015

alex cherade

lote 12 e na Prefeitura Municipal de Sumaré esta
cadastrado no Lote 12 Quadra 06.segundo
informação do Servidor Municipal o Lote 12
Quadra 05 esta no nome de Antonio Mariano, na
Rua José Pedro Catozzi, 96 Vila Zilda Gamba
Natel. Por favor confirme se realmente os dados
da escritura é quadra 05 e lote 12, pois acredito
que os dados do erroneos deva ser da prefeitura
municipal de sumare. Considerando todas essas
divergência da prefeitura, mande qualquer
documento dizendo que a cohab está correta.
Obrigado!!!, alex filho do Sr. Geraldo

Outros

Já foi esclarecido através de e-mail e em contato
telefônico, no dias 27/01 e 28/01.

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
26/01/2015

Anônimo

GOSTARIA DE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE
INSCRIÇÕES

Outros

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

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Financiamento para material de construção deve
26/01/2015

Anônimo

Ola gostaria de saber o q preciso para conseguir
material de construção pela cohab? grata

Outros

ser tratado na FUNDAP através do fone 3119
9615 ou pessoalmente na rua São Carlos, 677
(ao lado da COHAB CAMPINAS).

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
26/01/2015

Monique Muloque

Em qual endereco preciso ir pta fazer a Inscrição

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

para cohab em campinas

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

26/01/2015

Boa noite gostaria de saber se a atualização do

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

cadastro minha casa minha vida só é feita

necessária quando há alteração de endereço,

Micaele dos Santos

somente ai mesmo e qual o horário? Pois tenho

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Gonçalves

inscrição desde 2012 mas não mudou nada só

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

que eu gostaria de atualizar. Desde já muito

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

Obrigada. Att: Micaele dos Santos Gonçalves.

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

28/01/2015

do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três
27/01/2015

Anônimo

O i queria saber quando vai ter sorteio

Outros

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
28/01/2015
sorteio.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Bom dia ! Gostaria de saber o que é necessario
27/01/2015

Francielle ribeiro carnauba

para participar do programa minha casa minha
vida

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

27/01/2015

Anônimo

quando e o sorteio das casas que faz um ano que

Programa Minha

estao escritos

Casa Minha Vida

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
28/01/2015
sorteio.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
27/01/2015

Alex Henrique silva

Gostaria de saber sobre as proximas inscrições

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

para o cadastro de sorteio de novas moradias!

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Enviamos boleto ref ao mes 01/15 para seu email, conforme solicitado, porem so é valido para

Em virtude da greve dos correios não recebia o

pagamento na data de hoje. Caso nao seja

boleto para pagamento com vencimento em
27/01/2015 Reinaldo Aparecido Fiorenzi

31/01/2015. Gostaria se possível me fosse
enviado segunda via, por e-mail
fiorenzi_39@hotmail.com para que possa realizar
o pagamento. Att. Reinaldo Fiorenzi

possivel fazer o pagamento hoje, em nosso site é
Outros

possivel emitir o boleto no www.cohabcp.com.br,
acessando Atendimento ao Cidadão e apos
Servicos ao Adquirente. Qualquer duvida estamos
ao seu dispor atraves dos telefone 019-31199579
ou 3119-9580.

29/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
27/01/2015

maria aparecida de freitas

boa tarde queria saber o que eu preciso para
fazer a minha inscrição para a cohab

Outros

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

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
Gostaria de informação sobre o cadastro que fiz
27/01/2015

alex sandro de oliveira

em 2009, e até hoje não recebi nenhuma
informação

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

29/01/2015

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.

27/01/2015

Rebeca Regina Ferraz

Boa tarde! Sobre o PMCMV vocês abrangem a

Programa Minha

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis na

Rodrigues

cidade de Salto-SP? Att, Rebeca Ferraz

Casa Minha Vida

cidade de SALTO.

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
27/01/2015

Tatiana severino

Gostaria de me escrever no cadastro minha casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em

27/01/2015

vanusa amancio de souza

Ola Boa tarde! Eu vanusa Amancio De

andamento no município de Campinas. Por ser

SOuza,gostaria muito de possui uma casa da

um Programa do Governo Federal, a forma de

cohab,pois moro com minha tia a 12 anos,ate

atendimento das famílias é determinada pela

hoje não consigo compra uma casinha pra

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

mim,nei mesmo alugar por motivos de aluguem

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

hoje em dia esta muito caro, e compra tambem

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

não consigo,pois meu salario e muito baixo e pra

o sorteio para hierarquização do atendimento das

da entrada na caixa precisa de um salario bom e

famílias é uma exigência do próprio programa,

uma entrada qui tambem não consigo juntar o

conforme previsto na referida portaria. É

valor necessario,por motivos qui ajudo nas

importante destacar que conforme os critérios do

despesas em casa e ainda ajudo minha mãe qui
mora no interior de minas gerais,aqui muitas das

Programa Minha
Casa Minha Vida

Programa, o tempo de cadastro da família no

28/01/2015

município não é considerado, portanto, a data de

vezes e muito dificil pra mim pois não e facil fica

cadastramento não interfere no processo de

morando de favor e sem esperança nei uma de

seleção. Dessa forma, deverá manter seu

conseguir uma moradia. tenho visto ums

Cadastro de Interesse em Moradia sempre

predinhos da cohab no bairro olimpia bem

atualizado (realizado em 2009 e sem

proximo de onde moro,gostaria de saber se tem

atualizações) para participar de próximos

possibilidade de ter algum qui esteje

sorteios, caso se enquadre nos critérios do

desponivel.preciso muito de uma moradia se

programa e novos empreendimentos sejam

alguem poder mim ajundar agradeço de coraçao.

aprovados. Quanto aos apartamentos do

Meu muito obrigado!

Empreendimento Takanos, não há mais
disponíveis, tendo em vista que foram entregues
para famílias sorteadas ou moradoras de área de

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

27/01/2015

leidirene lima marcelino

ola boa tarde eu fiz um cadastro na cohab em

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

2009 fiquei na lista de espera no ultimo sorteio

o sorteio para hierarquização do atendimento das

gostaria de saber como esta a minha situaçao
pois preciso muito de um lugar para mora com
meus filhos. desde ja agradeço boa tarde.

Programa Minha
Casa Minha Vida

famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. No sorteio
realizado em 2012, ficou classificada com a
classificação 8211, porém a mesma não foi
atingida e o atendimento já encerrado. 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.

29/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É importante esclarecer que o Minha Casa, Minha
Vida, é o único Programa Habitacional em
andamento no município de Campinas. Por ser
um Programa do Governo Federal, a forma de
atendimento das famílias é determinada pela
portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

boa noite !! tenho cadastro a 11 anos, e todo ano

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,

renovo ele,pois ate agora nao consegui nenhuma

o sorteio para hierarquização do atendimento das

resposta ,pois o que ganho é pra pagar aluguel
27/01/2015

dulcelina de lourdes stolti

,por favor queria muito conseguir a minha casinha
,vcs pode me dar uma resposta pois no ultimo
sorteio fiquei na lista de espera, e ate agora nada
,por favor me ajudem?

Outros

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

29/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
27/01/2015

Anônimo

desejo saber como,quando e onde faço a

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

inscrição para cohab, e como funciona?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
28/01/2015

Kimberlly.Talita correia de

Ola bom dia! Gostaria de saber como fasso para

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

araujo

me inscrever para conseguir uma casa?

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar 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 muito de efetuar a minha inscrição no

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

Programa Minha Casa Minha Vida, sou
responsável por duas crianças menores de idade
28/01/2015 Franciosco Henrique Silvino

e me encontro morando de favor na casa da
minha mãe em apenas 01 quartinho. Quero ter a
minha casa e assim poder cuidar melhor da
estrutura da minha família.

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

28/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Minha empregada está registrada desde

COHAB e ter uma renda inferior a R$ 1600,00. É

inscrição na COAB mais de uma vez e nunca foi

importante esclarecer que o Minha Casa, Minha

chamada. Ela ganha 1000 reais, paga 700 de

Vida, é o único Programa Habitacional em

aluguel, tem 9 filhos, e sustenta sozinha 2 filhos e

andamento no município de Campinas. Por ser

3 netos. Quero saber oficialmente, como faço

um Programa do Governo Federal, a forma de

para ela participar do programa minha casa

atendimento das famílias é determinada pela

minha vida. E de benefícios sociais que merece.

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

Quero orientações corretas, porque ela não

dispõe sobre os parâmetros de priorização e o

conseguiu até agora. E sua situação é muito
ALves dos Santos Ramos

de netos abandonados, e mais dois filhos, e é

RESPOSTA

Vida em Campinas basta possuir o cadastro na

Ja está em Campinas há algum tempo. Já fez

Myrian Suely Teixeira Alves difícil. Mal sobra para comer. Afinal , ela cuida de

DATA

Para participar do Programa Minha Casa Minha

2012 comigo,é cidadã, tem registro em carteira.

28/01/2015

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

chefe da família. Os outros 7 uma parte estão no
Maranhão e outros casados. Por favor , quero
resolver isso porque é uma situação muito
complicada socialmente, e quero orienta-la
corretamente a conseguir seu imóvel, de forma
que viva com mais dignidade. Podem me ajudar
??e me responder com urgência, para que ela
participe em 2015. Já que faz 3 anos que sozinha
procura, mas talvez esteja fazendo errado.
Aguardo um retorno urgente Myrian Suely
Teixeira Alves dos Santos Ramos

processo de seleção dos beneficiários. Portanto,
o sorteio para hierarquização do atendimento das
famílias é uma exigência do próprio programa,
conforme previsto na referida portaria. 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,
sendo que o próximo está previsto para ocorrer
em fevereiro de 2015.

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia. O primeiro passo para participar de
programas habitacionais é realizar o cadastro na
COHAB. Verificamos através de seu CPF que até
a presente data o referido cadastro ainda não foi
realizado. Dessa forma, segue a relação dos
documentos necessários para realização do
mesmo: CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA Pré-requisitos:

Comprovar pelo

menos 2 anos de moradia em Campinas, que
deverá ser através de correspondência em nome
do interessado desde que apresente a 1ª conta e

moro em um local cedido pela prefeitura, tenho
28/01/2015

ana paula dos santos

duas filhas, meu esposo é deficiente. tenho receio

Programa Minha

que minha casa seja retirada e eu fique sem lugar

Casa Minha Vida

para ir com a minha família.

a última do período apresentado. Documentos
necessários (originais):
(do casal);

CPF (do casal);

RG

29/01/2015

RG e CPF (daqueles que moram no

imóvel, independente da idade);

Comprovante

de endereço - com CEP (em nome do
interessado);

Carteira de Trabalho (do casal e

dos dep. habitacionais);

Comprovante de

renda formal: três últimos holerites (do casal e
dos dep. Habitacionais;

Certidão de

nascimento (se solteiro);

Certidão de

casamento (se casado); se separado ou
divorciado a mesma com a averbação;
Certidão de óbito (se viúvo);

Contrato de união

estável (se separado, a dissolução da união);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A empresa CDHU pertence ao Governo do
Estado de São Paulo e a COHAB CAMPINAS
pertence à Prefeitura de Campinas e cada uma
tem o seu próprio programa habitacional.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,

BOA TARDE. PRA CDHU SERIA AI NA COHAB

independentemente da renda apresentada.

MESMO? E QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS

Lembramos que para participar do Programa

DOIS?! MEU CASO É O SEGUINTE;MORO

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

COM A MINHA MAE MAS PAGO ALUGUEL
28/01/2015

SARA ALVES DA SILVA

PARA ELA E GANHO UM SALARIO MINIMO
PORÉM NÃO ESTOU CONSEGUINDO PAGAR
AGUA E LUZ E NÃO É NADA FORMALIZADO
NEM EM CONTRATO NESTE CASO CONSIGO
FAZER O CADASTRO MESMO ASSIM?

Outros

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

28/01/2015

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:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A empresa CDHU pertence ao Governo do
Estado de São Paulo e a COHAB CAMPINAS
pertence à Prefeitura de Campinas e cada uma
tem o seu próprio programa habitacional.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,

BOA TARDE. PRA CDHU SERIA AI NA COHAB

independentemente da renda apresentada.

MESMO? E QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS

Lembramos que para participar do Programa

DOIS?! MEU CASO É O SEGUINTE;MORO

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

COM A MINHA MAE MAS PAGO ALUGUEL
28/01/2015

SARA ALVES DA SILVA

PARA ELA E GANHO UM SALARIO MINIMO
PORÉM NÃO ESTOU CONSEGUINDO PAGAR
AGUA E LUZ E NÃO É NADA FORMALIZADO
NEM EM CONTRATO NESTE CASO CONSIGO
FAZER O CADASTRO MESMO ASSIM?

Outros

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

28/01/2015

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:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A empresa CDHU pertence ao Governo do
Estado de São Paulo e a COHAB CAMPINAS
pertence à Prefeitura de Campinas e cada uma
tem o seu próprio programa habitacional.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

Qual a idade mínima e a idade máxima para
28/01/2015

Anônimo

participar do programa ?? Ou seja de que idade a
que idade pode participar?

Outros

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

28/01/2015

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:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

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

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A empresa CDHU pertence ao Governo do
Estado de São Paulo e a COHAB CAMPINAS
pertence à Prefeitura de Campinas e cada uma
tem o seu próprio programa habitacional.
Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.

28/01/2015

rosemeire aparecida silva

como fazer inscrição para o apartamento da

Lembramos que para participar do Programa

cohab minha casa minha vida. pois moro com

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

minha irmã no momento com meus dois filhos, e

Programa Minha

cumprir os critérios próprios do programa,

agora estou em tratamento de cancer de mama, e

Casa Minha Vida

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

o apartamento da minha irmã está muito

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

apertado. Att: Rosemeire

necessária quando há alteração de endereço,

28/01/2015

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

28/01/2015

28/01/2015

Antonia marciana alves da
silva santana

Anônimo

casal); •RG (do casal); •Comprovante de endereç
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi

BOA TARDE.. GOSTARIA DE SABER COM
ANDA MEU CADASTRO DE INSCRIÇÃO MINHA

Outros

CASA MINHA VIDA? ATT. ANTONIA SANTANA
queria ver em qual região de campinas que tem a

Programa Minha

minha casa minha vida ?

Casa Minha Vida

sorteado. Se mudou algum dado é aconselhável
comparecer na COHAB CAMPINAS para

30/01/2015

atualizar.
O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
abrange várias regiões de CAMPINAS. Não
temos a informação sobre todas.

28/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Boa tarde, Gostaria de saber como funciona o
28/01/2015

Anônimo

necessária quando há alteração de endereço,

programa minha casa minha vida. Quais as

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

documentações necessárias. Fico no aguardo.

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

Ateciosamente, Joslaine Roberta 19-99458-5495

30/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Para informa-la precisamos do número do

Olá, possuo um imovel no bairro vida nova 2 e ja

contrato e endereço do imóvel. Quanto ao

está quitado. o que preciso para fazer a
28/01/2015 talita cristina pereira panutto escritura? tenho iteresse em vende-lo. como faço
para finaciar pela caixa economica a venda?
obrigada

Outros

financiamento, deverá procurar a orientação da
Caixa. Assim, ficaremos no aguardo das
informações necessárias, para que possamos
esclarece-la.

30/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

queria fazer inscrição no programa Minha Casa

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

Minha Vida, eu e meu esposo temos uma filha de

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

5 meses, atualmente para não pagarmos aluguel,
28/01/2015

fernanda rodrigues dos
santos

devido a falta de condições, moramos de favor
com minha mãe. queremos muito ter nosso
cantinho, mas não temos condições de comprar

necessária quando há alteração de endereço,
Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

30/01/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

uma casa, então resolvi me inscrever, agradeço a

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

oportunidade e aguardo ansiosamente a um

do posto de saúde onde a família faz

retorno. Obrigado, e Deus abençoe.

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

Gostaria de uma informação se haver ou for
construir um projeto para a faixa 3 e se eu que
estou na faixa 2 eu conseguiria participar desse
29/01/2015

Anônimo

mesmo projeto? as casas sairiam pelo mesmo
valor? teria alguma diferença significativa ou
problema com o financiamento? obrigado
aguardo retorno.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Voce tem cadastro na cohab ? A COHAB esta
construindo e tambem outros projetos
habitacionais estarao por surgir .

30/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Desde o ano 1994 ,fiz inscrição junto a Cohab e

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

nunca fui beneficiada. Voltando a Cohab pra
29/01/2015

Cileide José de oliveira

saber o porque nunca fui sorteada, fui orientada a

Programa Minha

Soares

fazer um novo cadastro via internet. Gostaria de

Casa Minha Vida

participar do sorteio de minha casa ,minha vida e

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

30/01/2015

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

utilizar meu FGTS. Cileide

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

29/01/2015

Anônimo

só queria saber se tem previsão para que fez a
inscrição no CIM até junho do ano passado?

Outros

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada (d
Não temos previsão de data para o próximo
02/02/2015
sorteio.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
boa tarde, gostaria de saber como faço a
29/01/2015

Anônimo

necessária quando há alteração de endereço,

inscrição para o programa minha vida, onde seria

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

e quais documentos necessarios. aguardo

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

retorno. obrigado

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

29/01/2015

lais ferreira da silva

gostaria de saber quando sera o proximo sorteio

Programa Minha

domingos

?

Casa Minha Vida

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
02/02/2015
sorteio.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Olá , Gostaria de me inscrever no programa
29/01/2015

Rodrigo Santiago Costa

necessária quando há alteração de endereço,

minha casa minha vida , as inscrições estão

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

abertas ? aguardo contato pois preciso muito, att ,

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

Rodrigo

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Eu gostaria de me cadastrar, para tentar ser
29/01/2015 Rosana Aparecida Oliveira

necessária quando há alteração de endereço,

sorteada no projeto minha casa minha vida em

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

campinas regiao do campo grande, no sei coo

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

ffazer ou onde preocurar...obrigada

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola boa tarde! Fiz o cadastro na cohab em
Setembro de 2014 gostaria de saber se tem
alguns requisitos pra quem tem uma deficiência
visual pois tenho toxioplasmose.. na entrevista
ninguém me perguntou se tenho alguma
29/01/2015

Viviane Cristina de souza

deficiência. pois tive contato com uma pessoas
que também fez o cadastro na cohab e ela tem

Voce tem deficiencia comprovada com laudo
Programa Minha
Casa Minha Vida

deficiência auditiva e me disse que entrou em

medico ? E assim quando existe uma deficiencia
comprovada e um grupo de 3% de deficiente

03/02/2015

favor me ligar 31199566 ou me procurar na
COHAB

uma lista de prioridade gostaria de saber se
realmente existe esta lista de prioridade para
deficientes. Obrigado e Boa tarde a todos

29/01/2015

wilton ferreira souza

Boa tarde, Gostaria de saber quem mora aqui no

A COHAB NAO VENDE NENHUM IMOVEL DO

jd do lago 2 vai conseguir apartamentos q se

MINHA CASA MINHA VIDA SOMENTE A CAIXA

localizam no bandeira prox ao pronto socorro São

Programa Minha

PODE RESPONDER . JA O SEU CADASTRO

José,me interessa muito,e queria saber se tem

Casa Minha Vida

ESTA DESATUALIZADO E IMPORTANTE VOCE

como eu comprar direto sem sorteio,pois faz

ATUALIZAR DEVIDO AO SORTEIO QUE VAI

muito tempo q espero essa oportunidade.

TER A DISPOSIÇAO

06/02/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
30/01/2015

Joao Francisco Correa

gostaria de fazer o cadastro para o projeto minha

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

casa minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
30/01/2015 rosangela cristina furlanetti

gostaria de participar do projeto minha casa

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

minha vida

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três
30/01/2015

thais gonçalves dias

bom dia, quando é o proximo sorteio do programa

Programa Minha

em campinas para 2015.
Olá, gostaria de saber se a cohab vende imóvel

Casa Minha Vida

pq eu tenho 30.000 reais em mãos, meu marido e
30/01/2015

Anônimo

deficiente físico e neurológico, e só eu e ele estão

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol
Não temos previsão de data para o próximo
02/02/2015
sorteio.
Vvoce tem cadastro na COHAB ? Pois vai ter
sorteio. A COHAB vai construir algumas casas e

Outros

voce deve vir a cohab para ter as informaçoes

necessitando muito,fico agradecida muito

com o Guilherme ou Cesar de segunda a sexta

obrigada

das 08:00 as 16:00

30/01/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Boa tarde sou mecanico pago aluguel moro em
30/01/2015

Adenir clemente

necessária quando há alteração de endereço,

campinas 8anos minha renda é de 1.500,00

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

queria saber o que é preciso para se cadastra se

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

eu me encaixo no programa

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cadastro de Interessados em Moradia
(CIM)REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
30/01/2015

Anônimo

boa noite

Programa Minha

telefone, número de dependentes e renda. A

Casa Minha Vida

comprovação do vínculo com Campinas de no

02/02/2015

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou
telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada
(do casal); •Comprovante de renda formal: três

últimos hollerites; •Certidão de nascimento (se sol

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A inscrição 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,

Bom dia queria saber como faço para me
31/01/2015 David Henrique dos santos

inscrever no programa minha casa minha vida

Programa Minha

pelo site ou se jà fazendo isso estou me

Casa Minha Vida

inscrevendo grato!

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

02/02/2015

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do
casal); •RG (do casal); •Comprovante de
endereço atualizado - com CEP (água, luz ou

telefone, etc.); •Carteira de Trabalho atualizada (d
Gostaria de saber a data dos sorteio 2015pois
31/01/2015

vanessa priscila

meu nome esta na lista de candidatos de
apartamento.

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

02/02/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola, Boa tarde... Meu nome e Paulo e queria uma
informação de quando ira acontecer um novo
sorteio das casas da cohab, morei durante 10
anos em campinas com minha irma, e acho q ela
31/01/2015 Paulo Roberto Esquinelato

cansou de mim e pediu pra mim sai da casa dela
e agora estou sem aonde morar com nome sujo e

Programa Minha

Não temos previsão de data para o próximo

Casa Minha Vida

sorteio.

02/02/2015

f..... Preciso de uma ajuda e sorte de ganha uma
casa, mais fazer oq vida de pobre da nisso e
preciso luta cada dia da minha vida. Obrigado :(
O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
contemplado nos sorteios. Se houve mudança em
seus dados por favor compareça na COHAB
CAMPINAS para atualizar. Cadastro de
Interessados em Moradia (CIM)REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
Se eu ja tenho cadastro eu preciso fazer o
31/01/2015

Cesar Eduardo de Oliveira

cadastro denovo ou eu ainda participo dos
sorteios que virão

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

02/02/2015

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: MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): •CPF (do

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

