cohab

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

MÊS: MARÇO/2015 TOTAL: 317
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente naCOHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
Boa noite, Gostaria de saber como faço para
01/03/2015

Raphael

fazer cadastramento para moradia popular? No
aguardo

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

02/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

01/03/2015

cristiane souza paz de
oliveira santos

Consulte a lista com as datas para fazer o

boa tarde eu não estou conseguindo fazer o
recadastramento para minha casa minha vida

Outros

mudei de endereço é este acima o correto

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

02/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Bom dia, Quais os documentos necessários para
02/03/2015

Nataliana Rodrigues

fazer o cadastro para o programa minha casa
minha vida. Não encontrei no site. Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, meu pai foi sorteado pelo programa
minha casa minha vida, só que não recebeu a
02/03/2015

Aline de Oliveira melo

carta porque não moramos no mesmo endereço e

Programa Minha

vi hoje que ele esta na lista de sorteados, como

Casa Minha Vida

fazemos? Nome: Nilson Aparecido de Melo CPF:

Seu pai não foi sorteado no sorteio de
23/02/2015. A lista que consta o nome de seu pai

02/03/2015

é das pessoas aptas a participarem do sorteio.

17274983806
OI BOM DIA RECEBI UMA CARTA PARA FAZER
O RECADASTRAMENTO DO CIM NOS
DOCUMENTOS NECESSARIOS PEDIRAM UM
02/03/2015

Anônimo

COMPROVANTE QUE MORO EM CAMPINAS A
MAIS DE 2 ANOS,GOSTARIA DE SABER SE

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não pode. Precisa ser uma correspondencia em
seu nome recebida no seu endereço, nos anos de

02/03/2015

2013, 2014 e outra neste ano de 2015.

PODE SER UMA DECLARACAO DO POSTO DE
SAUDE.
Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos, ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
02/03/2015

jose

da para fazer inscrisao via internet,

Programa Minha

Verificar no lado direito (ícone verde)

Casa Minha Vida

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

02/03/2015

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Olá, fiz minha inscrição em 2009, e gostaria de
saber se a mesma ainda é válida, ou se todos os
anos tenho que me recadastrar? E caso ainda
02/03/2015 PAULA ELIS ABS DE LIMA

seja válida, tenho que atualizar alguns dados, e
gostaria de saber se posso fazer isto on-line, ou
tenho que comparecer pessoalmente? Grata pela
atenção; Paula E. Abs de Lima.

Programa Minha

Aguarde correspondência para

Casa Minha Vida

RECADASTRAMENTO.

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
02/03/2015

Anônimo

bom dia !! Como posso me cadastrar? quais são

Programa Minha

os pré-requisitos necessários?

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

02/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,

Sou servidor público Estadual, gostaria de ter

ou entrar no site da COHAB Campinas:

informação se posso fazer inscrição nesta
02/03/2015 Marcelo de Souza Florindo

instituição, como proceder para fins da casa
própria, não possuo imóvel próprio, moro na

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

02/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

residencia de minha falecida avó, aguardo retorno

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

e agradeço pela atenção.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Boa tarde, gostaria de saber se estão abertas as
02/03/2015

Anônimo

inscrições para o - Minha casa minha vida.
obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o
Gostaria de saber porque o meu nome nao se
02/03/2015

rita de cassia xavier

encontra na lista de convocados para
recadastramento ja que tenho a mais de 10 anos

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Outros

cadastro no cim

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) Ainda não temos data prevista para o

02/03/2015

próximo sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

boa tarde, Recebi uma carta para
02/03/2015

Anônimo

recadastramento de moradia.gostaria de saber se
se tenho possibilidade de conseguir um apt em

Outros

Esta convocação refere-se ao
RECADASTRAMENTO para futuros sorteios.

02/03/2015

breve? Desde ja agradeço a atenção. Obrigada.
Gostaria de me informar se as casas localizadas

02/03/2015

Anônimo

na região do Ouro Verde na Rua:Igarapé próximo

informe-se na Secretaria Municipal de habitação,

ao Posto de Saúde do DIC I.Pois estou

nos fones: 3119-9621 e 3119-9622, ou

negociando a compra de uma casa nesse
endereço. Essa areá é legalizada pela

Outros

pessoalmente à Rua São Carlos, 677 - Vila
Industrial (ao lado da Cohab Campinas) Marcelo

Cohab/Ciab? Pois estou negociando a compra de

R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão

uma casa nesse endereço. Segundo informações

COHAB Campinas

02/03/2015

a areá já existe aproximadamente 28 anos.
Consulte a lista com as datas para fazer o
02/03/2015

eliana

Boa tarde, Fiz uma inscrição a muitos anos,

Programa Minha

gostaria de ter mais informações

Casa Minha Vida

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não tem problema com o nome restrito. Favor
comparecer na sede COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos, ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Verificar no lado direito (ícone verde)

Boa Tarde ! Gostaria de saber se eu posso fazer
02/03/2015

Anônimo

inscrição com o nome restrito? E outra coisa,

Programa Minha

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

nunca fiz o cadastro na Cohab, eu conseguiria

Casa Minha Vida

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

02/03/2015

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das

fazer?

8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO. Marcelo R. B. Ribeiro
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo
02/03/2015

Cristiana ancelmi

Gostaria de saber qual a data de sorteio deste

Programa Minha

ano para casa

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

02/03/2015

Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

02/03/2015

ADRIANA APARECIDA
MELO SOUZA DE S

GOSTARIA DE ME INSCREVE

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

02/03/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Marcelo R. B.
Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas
Consulte a lista com as datas para fazer o

Gostaria de saber como atualizar o meu cadastro
02/03/2015

Eliana Rozendo de Melo

pelo site da Cohab e se tem prazo para poder
atualizá-lo. Agradeço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
02/03/2015

apartamento

por que moro de favor

Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

02/03/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Marcelo R. B.
Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

02/03/2015

Anônimo

gostaria de saber sobre o sorteio da cohab q teve

Programa Minha

recentemente

Casa Minha Vida

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM

02/03/2015

ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

Recebi uma de convocação do sorteio realizado
02/03/2015

Anônimo

no dia 23/02/2015,gostaria de saber se a mesma
se refere ao ganho de uma moradia!!!

Não esta convocação se refere a atualizar o seu
Programa Minha

cadastro. Consulte a lista com as datas para fazer

Casa Minha Vida

o RECADASTRAMENTO no site da COHAB

02/03/2015

Campinas.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos,
ou entrar no site da COHAB Campinas:

02/03/2015

Lidia Aparecida Medeiros da

Boa tarde! Como faço para me cadastrar na

Silva

coab? Att Lidia Medeiros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venha fazer o cadastro e posteriormente a
senhora será direcionada para outro Programa
Habitacional com renda superior a R$ 1.600,00.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
A minha renda é de 2,400 pago aluguel e sou
02/03/2015

Anônimo

mãe solteira com 2 filhas... Participo de qual
programa social ???

Programa Minha
Casa Minha Vida

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

02/03/2015

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

02/03/2015

Ingrid Roosel Colonna

Como me cadastrar?

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

02/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Boa tarde, atualizei meu cadastro dia 20/08/2014
e agora recebi uma carta pedindo
recadastramento,mas não foi no meu endereço
02/03/2015

Anônimo

foi para casa da minha irmã,eu uso o endereço
dela para entrega de correspondência pq aonde
moro não entregam,gostaria de saber se posso ir
ai qualquer dia,antes da minha convocação?

Programa Minha

NÃO, APENAS NO DIA RELACIONADO NA SUA

Casa Minha Vida

CONVOCAÇÃO. s

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde! Gostaria de saber como faço para me
02/03/2015

William Felipe Rodrigues

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inscrever nos sorteios de casas e apartamentos?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Aguardo uma resposta. Atenciosamente, William

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Rodrigues.

02/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Boa tarde! Recebi uma carta solicitando o
comparecimento para realizar o recadastro minha
02/03/2015

valeria

dúvida é em relação ao sálario, juntando minha

Sim, se a renda ultrapassar a R$ 1.600,00 a
Outros

renda com a do meu esposo ultrapassa!Posso

pessoa será convocada posteriormente para

02/03/2015

outro Programa Habitacional.

fazer o recadastro mesmo assim?
gostaria de saber se é preciso reovar meu
02/03/2015

zildete cardoso

cadastro pq fiz em 2009 e ate hj nao consegui ser
sorteada

02/03/2015

marcio roger silva

Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

02/03/2015

direto)
Consulte a lista com as datas para fazer o

-quero saber se tenho que me recadastrar

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

mesmo sem me chamarem

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

02/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

COMPREI UMA CASA NO BAIRRO BARRA
MANSA EM MORUNGABA(COHAB)DO SR.
MICHEL.O SR MICHEL COMPROU A CASA

Para que possamos orientá-lo será necessário o

DOS ANTIGOS TITULARES, TUDO
02/03/2015

SERGIO GUEDES
GONÇALVES

seu comparecimento na sede da

DOCUMENTADO. ACONTECE QUE UM DOS
TITULARES FALECEU (ALGUM TEMPO

Minuta de Escritura

DEPOIS DE VENDER A CASA PARA O SR

Cohab/Campinas, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 16
horas munido do inventário do falecido para que

12/03/2015

possamos analisar e fornecer a relação de

MICHEL). GOSTARIAMOS DE SABER COMO

documentos necessários para transferencia.

PROCEDER PARA TRANSFERIR A CASA DOS
ANTIGOS PROPRIETARIOS PARA MIM, UMA
VEZ QUE JÁ FOI QUITADA. OBRIGADO.
Bom dia,Cesar. Gostaria de agradecer pela
atenção que me deu, no dia que fui fazer a
inscrição. Gostaria de uma informação. Eu fiz o
cadastro dia 11/02/2015, certo. Só que eu vi na
02/03/2015

Andreia Claudia da Silva

TV que tem que fazer um novo
recadastramento,quem participou deste sorteioino

O recadastramento está sendo realizado somente
Programa Minha
Casa Minha Vida

dia 23/02/2015.É isso mesmo? Infelizmente não

para quem fez o cadastro até 09/02/2015, sendo
assim não há necessidade de você atualizar.

12/03/2015

Como não foi sorteada, continua cadastrada para
o próximo sorteio quando houver.

fui sorteada.Como faço agora?Tem algum
procedimento? Att. Andreia Silva
Minha amiga recebeu carta para comparecimento
com data e horario no dia 12.03.215....acontece
que ela será internada dia 08. para uma cirurgia
02/03/2015

Anônimo

dia 10......provavelmente dia 12. ainda estará
internada existe a possibilidade de
reagendamento sem prejuizo de nada ? caso seja
possivel ....qual q providencia ?

Favor pedir a ela para ligar na Cohab Campinas e
Outros

agendar nova data ( o quanto antes) f: 3119-9566
- falar com Cesar.

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Quando pode ir fazer cadastro de interesse de
02/03/2015

Anônimo

moradia? Minha parente foi ai e não deixaram ela
fazer?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

02/03/2015

Rodiney Fernandes Bizzi

Gostaria de saber como posso fazer a inscrição.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
02/03/2015

Talissa Cristiane Messias

Bom dia gostaria de me cadastrar no prgrama de

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Habitação.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

02/03/2015

Tenho problema de saúde e estou na fila de

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

transplante e no momento não posso trabalhar,

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Higor Fernando de Oliveira

recebo apenas auxilio doença, gostaria de saber

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Lima

se eu sou apito a me inscrever no programa

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

minha casa minha vida, tenho 20 anos e moro

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

com minha namorada na casa da mae dela ?

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

03/03/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. mpinas
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
02/03/2015

lucas oliveira da silva

quero participar da inscrição da minha casa e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa noite, gostaria de saber se tem como eu me
02/03/2015

Silvely Munhoz de Souza

cadastrar no programa habitacional e, se sim,
qual opção seleciono? Desde já agradeço pela
atenção. Silvely Munhoz

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Quais documentos necessarios para se inscrever
02/03/2015

gabriela

no programa.? E se nao pode ter restrições no
nome.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

02/03/2015

Anônimo

Queria saber se tem vaga para fazer inscricao do

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
02/03/2015

Anônimo

aguardo a resposta para moradia minha casa

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida obrigada

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

DATA

02/03/2015

NOME

robson vieira rocha

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Olá Boa Noite ! Gostaria de saber como faço para

Consulte a lista com as datas para fazer o

atualizar o meu cadastro junto a Cohab, pois

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

mudei de endereço e não recebi a carta de
convocação com a data e a hora para fazer o

Outros

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) Ainda não temos data prevista para o

mesmo, como devo proceder ? Desde já

próximo sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

agradeço,Aguardo resposta, sem mais. Robson

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

DATA
RESPOSTA

03/03/2015

Em 23/02/2015 eu participei de um sorteio nao fui
contemplado, gostaria de saber se posso ir na
COHAB para acertar o meu endereço a
(cadastro)meu endereço atual é rua Manoel
02/03/2015

Harlei Bueno

Lisboa 106 Bloco H1 Quadra Y Apt.4

Outros

CJH;E.A.Orsi Campinas S.P.pago aluguel neste

Ligue para a Cohab Campinas e informe-se: fone
3119-9566.

03/03/2015

endereço, me fale qual é a data que devo ir ai e
os documentos. desde já agradeço pela atenção
Harlei Bueno
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

03/03/2015

bom dia gostaria de saber como faço as

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

inscriçoes para minha casa minha vida,onde moro

ou entrar no site da COHAB Campinas:

thais estefani fuzzar

ja fui atras mais ngm me da informação,estou

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

monteiro

morando de favor pois n estou conseguindo pagar

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

aluguel,se poderem me ajudar ficarei mt grata

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

espero resposta atc thais fuzzar

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esta convocação é para atualização de cadastro.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
03/03/2015

pamela kauane

oi bom dia eu recebe uma carta em casa da

Programa Minha

cohab é pra renova ou é pq ja saiu?

Casa Minha Vida

ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

03/03/2015

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

bom dia Fiz o cadastro para solicitar uma casa
pelo financiamento em maio de 2014, gostaria de
Consulte a lista com as datas para fazer o

saber se esse cadastro ainda é válido já que até
03/03/2015

ellen aparecida alves

hoje não recebi nenhum retorno positivo ou não.
Agora acessando minha inscrição fui informada

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

03/03/2015

direto)

que houve alterações no meu cadastro, mas por
mim não houve como devo proceder??? Desde já
muito obrigada.

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/03/2015

Anônimo

Quais são as faixas salariais para entrar no
programa de habitação da cohab campinas.

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia. Gostaria de saber quando haverá outro
sorteio! e eu tenho uma duvida em relação ao
sorteio, foi feito um sorteio dia 23/02 onde foi

Ainda não temos data prevista para o próximo

sorteadas x pessoas e há também uma lista
03/03/2015

Maiara Mariana da Silva

reserva, o próximo sorteio feito pela Cohab é para

Programa Minha

Costa

as pessoas somente dessa lista reserva ou é

Casa Minha Vida

geral para quem tem cadastro e apto a participar

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. E será para todos os

03/03/2015

cadastrados que estiverem com o
recadastramento feito. www.cohabcp.com.br

do sorteio, essa lista reserva é para caso a caixa
federal vete algum sorteado e vocês
automaticamente já encaminha outro dessa lista.

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
03/03/2015

MARLI DO AMARAL
SANTOS

FAZER INSCRIÇÃO PARA ADQUIRIR MORADIA

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Consulte a lista com as datas para fazer o

Bom dia ! Recebi carta de recadastramento , mas
03/03/2015

Anônimo

infelismente pessoa perdeu , não ssei a data .
Onde consigo ver essa opção no site

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) no site da COHAB Campinas.

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
O Sr. Wagner Alves Porto (CPF 063.063.618.47)

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

filho Cicero Alves Porto (CPF 720537048-53)
compareceu a Cohab CP em 04/12/2014
solicitando informações sobre a Minuta de
Escritura da unidade habitacional ( contrato caixa
0008.4700864.1)e foi apurado que a Caixa
economica deve R$ 5381,82 (Novembro 2013) á
Cohab CP referente ao Fundo de compensação
das variações Salariais ( FCVS) que ainda não foi
pago a Cohab CP. Baseado nestas informações a
Cohab CP não liberá a Minuta para o Mutuario
Cicero Alves Porto ficando com o processo
03/03/2015

Wagner Alves Porto

parado no Cartório de Imovéis de Campinas a 01
ano devido ao motivo descrito nesta reclamação

As informações requeridas foram enviadas ao eMinuta de Escritura

mail: w-porto@sensata.com, em 17 e 18 de

18/03/2015

março do corrente.

junto á Caixa.
================================
Resposta da Caixa 09/01/2015 Segue
posicionamento da Centralizadora Nacional do
FCVS, conforme combinado: 1 Esclarecemos que
o referido contrato teve seus valores apurados e
está aguardando somente o processo de
novação, informação esta que já era do
conhecimento do Agente COHAB Campinas. 2
Ocorre que o fato relatado pelo interessado e
descrito no item 4 da mensagem não procede,

pois é responsabilidade do Agente COHAB Campinas providenciar a autorização para o mutuário lavrar e registrar a es
GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA
ENTRAR NO SITE DA COHAB E ACHAR MEU
NOME,DATA E HORÁRIO PARA
03/03/2015

ODAIR BORGES DE
CARVALHO

Consulte a lista com as datas para fazer o

RECADASTRAMENTO. LIGUEI NA COHAB,A
ATENDENTE ME INFORMOU QUE SERIA NO
MÊS DE JULHO,AS 10 HS,PORÉM,NÃO PEDIU
MEU CPF-SENDO QUE EXISTEM INÚMEROS
NOMES IGUAIS. DESDE JÁ AGRADEÇO.
MUITO OBRIGADO ODAIR.

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

03/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Bom Dia Gostaria de saber quais os documentos
03/03/2015

Darcy Batista Stancato

necessários para a incricao do minha casa minha
vidae o endereço. aguardo resposta obrigada

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

Anônimo

Anônimo

gabriel soriano dos santos

gostaria de saber onde sera a proxima entrega do

Programa Minha

ultimo sorteio dos apartamentos

Casa Minha Vida

Vai ter mais soteios de casas ou apartamentos da

Programa Minha

cohab ainda nesse ano de 2015?

Casa Minha Vida

MARCA UM DIA PARA CADASTRO

O sorteio de 23/02/2015 foi para os apartamentos
do residencial Santa Luzia, no Jardim Santa

03/03/2015

Lucia.
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

03/03/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Consulte a lista com as datas para fazer o

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

03/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Oie, gostaria de saber como fazer para me
03/03/2015

Lyziane

inscrever, quais documentos eu preciso, aonde
tenho que ir e qual o horario??

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

03/03/2015

DATA

03/03/2015

NOME

Maria de Lourde do Espirito
Santo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa Tarde. Fiz meu cadastro em 2009 e até o

Favor entrar no site da Cohab Campinas e

momento não obtive nenhum contato da COHAB.

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

Gostaria de saber como eu tenho acesso a
previsão de quando participarei de algum sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

do programa. Atenciosamente. Maria de Lourdes

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

DATA
RESPOSTA

03/03/2015

2015 E VER A LISTA DE SORTADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

03/03/2015

Alex Sandro Bernardo

Gostaria de me cadastrar no programa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

03/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Consulte a lista com as datas para fazer o

Para atualizar meu cadastro tenho que ir
03/03/2015

Anônimo

pessoalmente, ou posso pedir para alguém levar

Outros

meus documentos?

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

04/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Boa tarde gostaria de saber se quem tem
03/03/2015

Anônimo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

empresa aberta no nome e não usa mais pode

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

fazer cadastro no programa minha casa minha

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

vida

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

04/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

se compra a casa de uma pessoa que tem
inscrição na cohab e a pessoa não passa pro
03/03/2015

ednaura guerra da silva

nosso nome o que se pode fazer ele da a casa ou

Outros

o apartamento ou ele devolve o dinheiro ou a

O Programa Minha casa Minha Vida não admite
transferências.

04/03/2015

gente fica a ver navios
03/03/2015

04/03/2015

Anônimo

Anônimo

Foi solicitado meu comparecimento até o dia 2 de

Programa Minha

abril, quiria sabe se ja é para sorteio???

Casa Minha Vida

atualizar endereço

Se for uma carta solicitando o
RECADASTRAMENTO, ou seja, atualização de

04/03/2015

cadastro.
Consulte a lista com as datas para fazer o

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

04/03/2015

direto)
04/03/2015

Programa Minha

tamires graziele

Casa Minha Vida
gostaria de saber a data de recadastramento da

04/03/2015

elaine aletuza machado

minha inscriçao .pois no bairro que eu moro não

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

esta chegando correspondencias!por favor me

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

Olá, boa tarde ! gostaria de saber o horário
Gerlane de jesus costa

agendado para fazer o recadastramento por que
não encontrei no site.

04/03/2015

Consulte a lista com as datas para fazer o

envie a data e dia muito obrigada!

04/03/2015

Envie sua solicitação.

04/03/2015

direto)
Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

04/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

GOSTARIA DE SABER QUAL O CRITERIO

Campinas para retirar a relação de documentos

USADO PARA SORTEIO DE MORADIA, POIS

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

SEI DE PESSOAS Q Ñ TEM FAMÍLIA E FORAM
04/03/2015 CARLA REGINA MOREIRA

SORTEADAS, JÁ OUTRAS FORAM

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

SORTEADAS SEM PRECISAR E ALUGARAM O

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

IMOVEL. EU PRECISO POIS TENHO FAMÍLIA E

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

PAGO ALUGUEL. COMO PROCEDER?

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

AGUARDO RETORNO.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

04/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Possuo Imóvel da Cohab que já foi quitado, cujo
os meus pais já faleceram, já foi feito inventário e
eu preciso de uma nova minuta,para que possa
dar entrada na escritura. Pois sem esta nova
04/03/2015 Dorilda de Moura Bragalda

minuta não posso fazer nada. Tentei entrar em
contato nos números de telefone mostrados,

Para informa-la corretamente é necessário
Minuta de Escritura fornecer o nome do seu pai, o número do contrato

04/03/2015

e o endereço do imóvel.

porém não consegui. Quais são os documentos
necessários para marcar um dia ou horário para
poder comparecer, ou se necessário apenas levar
os documentos no dia.
BOA TARDE. MEU NOME ESTA NA LISTA DE
04/03/2015

Franciele Cristina da Costa
Freitas

SORTEADOS PELO PROGRAMA, GOSTARIA
DE SABER SE TENHO QUE COMPARECER NA
COAHB PARA LEVAR ALGUM DOCUMENTO?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde convocação da Cohab Campinas.

04/03/2015

ATT.: FRANCIELE FREITAS
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
04/03/2015

rosangela Scagliarini

onde posso fazer minha inscrição para o

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida ?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

04/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ola, sou deficiente e gostaria de fazer unscricao
04/03/2015

ana paula nishino

para poder entrar na espera de um imovel . como
faco?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

04/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

boa tarde eu liguei ai para saber se fui convocada
para o recadastramento e pedirão para ver no site
04/03/2015

Eunice leopoldina da silva

mas não acho queria saber se fui convocada e a
data para o cadastramento não sei o que

De acordo com a listagem no site da Cohab
Programa Minha

Campinas, a Sra. Eunice Leopoldina da Silva

Casa Minha Vida

deverá comparecer aqui na Cohab no dia

05/03/2015

06/04/2015 as 14:00 hs.

fazer.muito obrigado .

Consulte a lista com as datas para fazer o
04/03/2015

Anônimo

recebi uma carta de convocação, porem chegou
manchada e molhada.o que eu faço

Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

05/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

Boa Tarde,moro em campinas com meus pais e

04/03/2015

gostaria de estar me cadastrando no Programa

Campinas para retirar a relação de documentos

Minha Casa Minha Vida.Tenho 45 anos,portador

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

de marcapasso cardíaco(Miocárdiopatia não

ou entrar no site da COHAB Campinas:

MARCO ANTONIO

Compactada I42.0 paciente desde 2009 do

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

MARTINS

Hospital do Coração INCOR em São Paulo)Meu

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

pai aposentado e minha mãe com 71 anos ainda

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ajuda como diarista.Gostaria então se possível de

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

me cadastrar,e aguardo um retorno...desde já

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

agradeço.... Marco

COHAB Campinas e é GRATUITO.

05/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
04/03/2015

denise rodrigues da silva

quero saber como faço inscrição ??

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

05/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

04/03/2015

Boa noite!!! Não tenho cadastro na cohab e

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

gostaria muito de me cadastrar no programa

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Dilma Sueli Cerqueira

minha casa minha vida. Tenho 02 filhos e morro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Santos

de favor com os meus pais .Gostaria de saber

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

como faço para me cadastrar? Pois meus filhos

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

esta crescendo , trabalho como atendente.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

05/03/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Minha data para o Recadastramento do programa
será no dia 12/03 às 10:00 porém desse dia terei
05/03/2015

Sandra Regina Da Silva

uma cirurgia no qual sou auxiliar de cirurgiã
dentista, não poderei comparecer, solicito um

Programa Minha

Compareça até a Cohab Campinas antes desta

Casa Minha Vida

data para fazer um re-agendamento.

05/03/2015

reagendamento. Grata. Sandra.
Desde de 24 de Outubro de 2013 foi feita a

A CAIXA comunicou a realização da Assinatura

montagem de pasta do vila abaate no bairro san

dos Contratos e as mudanças. Todas ocorrerão

diego. Já foram feitas reuniões vistorias até
05/03/2015

Anônimo

momento não assinamos contratos, não temos

Programa Minha

posiçao da cohab nem da caixa, para

Casa Minha Vida

resolvermos esta situação, pois só falta o
condomínio 10 para entregar, se este problema
persistir iremos chamá TV iremos

no mês de abril de 2015. A partir de 5ª feira, dia
dia 27 as assistente sociais da COHAB estarão
convocando, via contato telefônico, as famílias
beneficiárias do condomínio 10, e informando a
data da assinatura do contrato.

24/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

05/03/2015

Anônimo

Bom dia tenho umas duvidas

05/03/2015

Estefane no

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida
Programa Minha
Casa Minha Vida

minha tia tem 71 anos ela pode se inscrever para
05/03/2015

Anônimo

solicitar uma casa ou apartamento? ela terá

Outros

preferencia?

Envie sua solicitação.

05/03/2015

Envie sua solicitação.

05/03/2015

Ela pode fazer a inscrição e quando houver
sorteios, participará de um grupo para idosos.

05/03/2015

Campinas para retirar a relação de documentos
ou entrar no site da COHAB Campinas:

poderá escolher a região onde deseja ter o

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

imóvel? tem como fazer a inscrição no site ou só
pessoalmente? é demorado o processo de

RESPOSTA

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

inscreve-la num programa habitacional? ela

Anônimo

DATA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

bom dia minha tia tem 71 anos como faço para

05/03/2015

RESPOSTA

Outros

concessão do imóvel? e que documentos são

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

05/03/2015

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

necessários,ela recebe um beneficio assistencial

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

ao idoso de 1 salário mínimo /mês. muito

COHAB Campinas e é GRATUITO. Marcelo R. B.

obrigada!

Ribeiro Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas
Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

05/03/2015

Anônimo

QUERIA SABER A RESPEITO DO SORTEIO DA

Programa Minha

COHAB EM CAMPINAS

Casa Minha Vida

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTEADOS EM

05/03/2015

ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

05/03/2015

Anônimo

é possivel escolher pelo menos a região do
imovel? e casa ou apartamento? obrigada!

Outros

Não. O sorteio é realizado para imóveis que
estejam á disposição por ocasião do mesmo.

05/03/2015

Consulte a lista com as datas para fazer o
05/03/2015 Jose Ricardo Lopes Falcão

Favor enviar correspondência para o endereço

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

acima.

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

05/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de participar da inscrição para minha
05/03/2015 Thais Feliciano Christovam casa minha vida. como eu faço? Aguardo retorno.
Atenciosamente: Thais

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

05/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

05/03/2015

Anônimo

vereificar se a casa esta quitada

Termo de Quitação

Somente daremos informações para o adquirente
proprietário.

05/03/2015

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/03/2015 Jessica Cristina ribeiro rosa

Como faco pra realizar 1cadastro,e os

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

documentos necessários..

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

05/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
boa tarde gostaria de me inscrever no programa
05/03/2015

RONALDO PEDRO DA

minha casa minha vida para participar dos

Programa Minha

Este cadastro é apenas para a cidade de

FONSECA

proximos sorteios que for realizado em sorocaba

Casa Minha Vida

Campinas. Procure a Prefeitura do seu Município.

e região

05/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/03/2015

Roberta

Quero muito ter uma casa em Campinas pois ñ

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

tenho condições de pagar aluguel toda vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

05/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Boa tarde. Gostaria de saber, se posso fazer
05/03/2015

Marcos Thomaz

inscrição enviado documentos pra COAHB

Outros

Campinas. Obrigado

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

05/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

SOLICUTO PARTICIPAR DO PROGRAMA
05/03/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Moisés Francisco dos

MINHA CASA MINHA VIDA DEVIDO NAO TER

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Santos

CASA PROPRIA PAGO ALUGUEL A VINTE

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ANOS. GATOS

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

06/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
05/03/2015

Dalva Pacheco Ferreira da

Gostaria de socilitar uma casa da cahab para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Silva

mim.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Caso não tenha recebido a carta de convocação,
Boa tarde! venho solicitar informações referente a
05/03/2015

Luis Gustavo de Souza

convocação para o recadastramento. referente

consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

documentação.

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

06/03/2015

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

Gostaria de saber qual a real previsão de entrega
dos últimos apartamentos do empreendimento

06/03/2015

Anônimo

condomínio Abaete em campinas, estamos

O condomínio 10 do Empreendimento Abaeté,

aguardando a um ano e a Cohab não passa

segundo a CAIXA Econômica, será entregue no

nenhuma previsão de entrega? queria mais

mês de abril de 2015. A partir de 5ª feira dia 26 de

informações pois quando ligo falam que tenho
que aguarda escuto isso ha um ano morava em

Outros

março as assistentes sociais da COHAB estarão
comunicando, por telefone, as datas para

área de risco que foi interditada e agora estou

assinatura dos contratos com a CAIXA, Eleição

pagando aluguel contando com ajuda de

do Corpo administratrivo e as datas das

familiares por favor só queria uma previsão ou

mudanças para as famílias beneficiárias.

informação se esta com algum problema para
liberar o apartamento?

24/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
06/03/2015

Cátia Aparecida Da Silva

Solicito o cadastro de moradia

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
06/03/2015

Cátia Aparecida Da Silva

Solicito o cadastramento De moradia Sou

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

deficiente e possuo laudo médico caso precise...

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Bom dia, eu fiz pela primeira vez o cadastro dia
11/02/2015. Tenho que fazer um novo cadastro
06/03/2015

Andreia

Consulte a lista com as datas para fazer o

ou esse fica valendo para os próximos sorteios

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

que tiverem? Obs: Vi no jornal ,que qeum

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

participou deste sorteio tem que cadastrar de
novo,esta correto isso? Att. Andreia

direto).

06/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
06/03/2015 JOSE EDUARDO DUARTE

Gostaria de participar do programa minha casa ,

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida para aquisiçao de um imovel.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Apenas pessoalmentena sede da Cohab
Campinas. Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

Boa tarde gostaria de saber se apenas na sede
06/03/2015

Anônimo

da cohab que teria como eu fazer o cadastro para

Programa Minha

sorteio ,ou consigo fazer pela internet??? Ja abriu

Casa Minha Vida

inscrições para esse ano??

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

06/03/2015

direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

Prezados, gostaria de participar do programa
06/03/2015

DEBORA CRISTINA
CAMPOS

habitacional de Campinas, moro em Sumaré
porém trabalho há mais de 5 anos em Campinas,
atualmente presto serviços para Prefeitura de
Campinas. Grata Débora

Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro é apenas para moradores da cidade
de Campinas. Cada cidade está fazendo o seu
cadastro do Programa Minha Casa Minha Vida.

06/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Gostaria de solicitar o número do meu cadastro
06/03/2015

Lucimar Xavier de Oliveira

para efetuar o recadastramento, via internet.

Outros

Obrigada

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
O cadastro é feito apenas pessoalmente. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

06/03/2015

juliana aparecida de barros
silva

GOSTARIA DE SABER SE É POSSIVEL FAZER
CADASTRO DE MORADIA NA COHAB PELA
INTERNET

Programa Minha
Casa Minha Vida

ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

06/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde é com alegria que estou escrevendo
esse e-mail pois agora que descobri que podia
fazer por esse canal,estou inscrito no programa
de habitação desde 2001 e renovei em 2012 e já
consultei que no mês 06 terei que fazer nova

06/03/2015 Marcelo Anselmo Gonçalves

renovação. Mais o motivo desse meu contato é

Os imóveis que são retomados judicialmente por

para saber se há possibilidade de quem é

inadimplência, são retomados pela Cohab

cadastrado nessa competente companhia ser

Outros

Campinas e são chamadas as famílias que estão

contemplado com alguma casa que alguma

no cadastro do Programa Minha Casa Minha

pessoa possa ter perdido, pois já ouvi falar dessa

Vida.

06/03/2015

possibilidade por boca de terceiros, por isso
decidi buscar essa informação e me colocar a
disposição para adquirir a minha tão sonhada
casa própria.Sem mais agradeço a atenção e fico
no aguardo de uma resposta.
gostaria de saber se quem ja tem um imovel ,
06/03/2015

Anônimo

pode comprar um outro pela minha casa minha

Outros

vida

Não pode. O Programa Minha Casa Minha Vida é
destinado à famílias que não possuem imóvel.

09/03/2015

Os dois principais requisitos é morar em
Campinas a mais de dois anos e ter renda de até
1.600,00 (gum mil e seiscentos reais). Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
trabalho a dois meses com carteira assinada e
06/03/2015

Anônimo

sou casada nao legalmente, queria saber se
posso me increver no programa

Programa Minha
Casa Minha Vida

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

09/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o
RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Olá bom dia mechamo Valkiria sou mãe de 6
07/03/2015

Valkiria Luzinete Conceição

filhos 5 moram comigo e gostaria de saber

dos Santos

quando saira minha casa já fiz mais de dez

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
Outros

cadastros e estou esperando até hoje ????

direto) Favor entrar no site da Cohab Campinas e
verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

09/03/2015

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTEADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Consulte a lista com as datas para fazer o
RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

07/03/2015

cristiana Cardoso coelho

Ola bom dia gostaria de saber e eu ainda tenho

Programa Minha

direto) Favor entrar no site da Cohab Campinas e

balbino

chançe de retirar minha casa

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em

09/03/2015

23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTEADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Bom dia, Marcelo R. B. Ribeiro. Eu consultei a
Se a senhora fez o RECADASTRAMENTO EM

lista com as datas, para fazer o
07/03/2015

Andreia Claudia da Silva

RECADASTRAMENTO,só que MEU NOME, NÃO

Programa Minha

FEVEREIRO DE 2015, não precisa

se encontra na LISTA.Isso quér dizer o que? Não

Casa Minha Vida

RECADASTRAR. Senão é este o caso,

09/03/2015

compareça na sede da Cohab Campinas.

preciso cadastrar e que está OK o
CADASTRO????? Att. Andreia C. Silva

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/03/2015

anderson

como faso para mescrever

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

09/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/03/2015

anderson

com faso para mescrever

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Gostaria de saber;as pessoas que estao
07/03/2015

Anônimo

recebendo as cartas para efetuar o

Programa Minha

recadastramento Vão ter q participar de um

Casa Minha Vida

sorteio novamente

O recadastramento é para isso mesmo, apenas
vão participar dos próximos sorteios quem

09/03/2015

comparecer no RECADASTRAMENTO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

08/03/2015 sandra regina silva monteiro

Oi preciso sair do aluguel

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

09/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

08/03/2015

Estou me cadastrando porque morro no funda da

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

casa de uma colega porem tenho 2 filhos recebo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Tamara Graciele Carlos

pensão só de 1 que é 150,00 estou precisando de

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Gomes

uma casa para mim e meus filhos não estou

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

conseguindo pagar o alugar e dar uma vida para

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

meus filhos.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

09/03/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
09/03/2015

Aline Rodrigues da Silva

Gostaria de fazer parte do programa Minha Casa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Minha Vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
09/03/2015

Anônimo

gostária de saber sobre os planos minha ca

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

09/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia! Vi no jornal que vocês estão
convocando as pessoas para atualizar o cadastro
09/03/2015

Cleber Jonathan Felix da

atraves de carta porem mudei de endereço e

Silva

gostaria de saber como faço para atualizar meu

Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

cadastro? Tenho que marcar horario? Quais os

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

09/03/2015

direto)

documentos para levar? att Cleber
bom dia. por favor os imóveis da COHAB são os
09/03/2015

Anônimo

mesmos da CDHU? Como funciona? E também
qual será o valor das parcelas para um idoso que

A Cohab Campinas é Municipal e a CDHU é
Outros

recebe 1 salário minimo? muito obrigada!

estadual. O valor das parcelas aqui na Cohab,
depende do imóvel quando a pessoa for sorteada.

09/03/2015

Em relação ao CDHU consulte.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

09/03/2015

Adriana Lourenço

Bom Dia Gostaria de estar me cadastrando para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

o programa minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
09/03/2015

LETICIA CUBINES DE

Gostaria de me cadastrar ao programa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

OLIVEIRA

casa minha vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

09/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer na
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

09/03/2015

Tamires Tayara Da
Conceição

Boa tarde gostaria de saber se consigo fazer o
meu cadastramento pelo internet? Obrigado
aguardo um retorno.

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

09/03/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

09/03/2015

shirley miranda arigony

Gostaria de me inscrever no programa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Boa tarde,quero regularizar a documentação hoje
09/03/2015

Maria Jose de Milano

consta Proprietário Coab responsável Maria Jose

Regularização

de Milano Como faço para deixar proprietário em

Fundiária

meu nome Valor?
Solicito regularização da requerente para que a
mesma passe a ser proprietária do imóvel No
09/03/2015

Maria José de Milano

aguardo desde já agradeço! Plínio Silva
19982441275 E-mail alternativo:

Favor comparecer na Cohab Campinas de
segunda à sexta-feira das 8:00 as 16:00 horas

09/03/2015

com o atual proprietário para se informar.

Regularização

Compareça NA Cohab Campinas para se

Fundiária

informar.s

09/03/2015

plinio.consultordenegocio@gmail.com
Boa tarde, por favor, poderiam me enviar o boleto
09/03/2015 Wilson Roberto Camocardi

da minha prestação que vence amanhã, dia 10/03
por e-mail?Não consegui acessar o boleto por
esse site.Aguardo e agradeço antecipadamente.

Outros

A Cohab Campinas não possui imóvel em Salto.
Procure a Cohab Bandeirantes f. 3731-7600.

09/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Por favor quero atualizar meu email e telefone

09/03/2015

Eliset Maria Brito Viana

,meu email elisete.brito.viana@hotmail.com meu
cel...82942445.Muito obrigada

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

09/03/2015

direto)

gostaria se a construçao de casas no bairro
09/03/2015

Anônimo

chacara bela vista (en frente o motel tuwister na

Outros

Procure a Prefeitura Municipal de Campinas.

09/03/2015

Informe-se na Prefeitura Municipal de Campinas.

09/03/2015

estrada velha de indaiatuba) é liberada
09/03/2015

maria angelica de oliveira
silva

gostaria de saber se os lotes que estão vendendo
no chacara bela vista (próximo o jd gleber, monte
cristo) é liberado pra contruir?

Regularização
Fundiária

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde! Como posso fazer, para conseguir
09/03/2015 SONIA CRISTINA RAMOS

fazer a incrição para casa popular? Fico no
aguardo, Att. Sônia

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

09/03/2015

Anônimo

2009

Programa Minha

Marcelo R. B. Ribeiro Serviço de Informações ao

Casa Minha Vida

Cidadão COHAB Campinas

10/03/2015

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
09/03/2015

Anônimo

Como saber se a pessoa foi sorteada?

Programa Minha
Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO
2015 E VER A LISTA DE SORTEADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

10/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
09/03/2015

escrisao casa popular

Cadastramento moradia popular

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

10/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
09/03/2015

Anônimo

Como funciona o Minha casa minha vida e aonde

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

se localiza o COHAB

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

10/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
bom eu gostaria de saber porque meu nome não
09/03/2015

Elisangela estevam

aparece na lista mas quando digito meu cpf
aparece meus dados como fasso para saber o
que fazer vc pode me ajudar

Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

10/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
09/03/2015

Anônimo

Como faço para me cadastrar?

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

10/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Bom dia, Gostaria de saber informações de
10/03/2015

Angélica Camilo de Paual

cadastro para habitação. Posso ir em qualquer
dia da semana? até as 15:00?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

10/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. as
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Bom dia até que data posso esta regularizado a
10/03/2015

Anônimo

inscrição na cidade de Campinas e qual
documentação levar

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

10/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/03/2015

Anônimo

Ola gostaria de saber como faco para me

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

inscrever no programa

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

10/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Gostaria de saber se o cadastro que eu fiz a anos
10/03/2015

TAILANE DE OLIVEIRA

atrás ainda é valido, pois nunca fui sorteado pra

SILVA PEREIRA

nada e pessoas que fizeram junto comigo já

Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

foram. aguardo...

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

10/03/2015

direto)
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

10/03/2015

Silvana Pereira Da cruz

Quero sabese eu fui sorteada,na cohab meu cepf

Programa Minha

é 321.766.088-95 não tenho um contrato.

Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

10/03/2015

2015 E VER A LISTA DE SORTEADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

10/03/2015 JORGE LUIZ DOS SANTOS

GOSTARIA DE SABER SE ESTÁ HAVENDO

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

INSCRIÇÕES PARA O PROJETO MINHA CASA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

MINHA VIDA, QUAIS DOCUMENTOS TENHO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

QUE APRESENTAR, QUAL A RENDA ???? NÃO

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

TENHO NENHUM IMÓVEL DA COHAB-CP,

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

GRATO,

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

10/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

10/03/2015

milene silva mendes

Gostaria de saber se tenho chances de conseguir

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

uma moradia para mim e os meus filhos, pois sou

ou entrar no site da COHAB Campinas:

viuva moro com eles na casa dos meus pais e
nao tenho condiçoes de sair de la. se poderem

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

me ajudar me consedendo um cadastro na cdhu

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ficarei muito grata

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

10/03/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Preciso do codigo de barras para fazer o
10/03/2015

Neusa Leal dos Santos

pagamento ainda hoje, pois não recebi pelo
correio. Estou tentando pegar pelo site e está

Outros

Ligue para o número 3119-9580 / 3119-9577 e
solicite.

10/03/2015

dando contrato ou cpf inválido.
Requer a solicitação do Termo de Quitação do
10/03/2015

VIcente Manuel

Imóvel localizado na rua Dr. Manoel Rios Murado

Nepumuceno Neto

220 - Bairro Vila OROZIMBO MAIA -

Termo de Quitação

Sua solicitação foi respondida por telefone,nesta
data, pela funcionária Carla Gonçalves.

10/03/2015

Campinas/SP. Sem mais agradeço a atenção.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Boa tarde estou me escrevendo por motivo nao

Campinas para retirar a relação de documentos

tenho onde mora pago aluguel de 500 reais mas

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

agua e luz que sobra tenho que compra
10/03/2015

Reginaldo Jose Felisberto

ou entrar no site da COHAB Campinas:

medicamento para mim,sou asmatico deste os

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

2anos de idade fico varias vezes internado minha

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

esposa Nao trabalha as vezes passamos

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

dificuldade gostaria muito de ter um lar p mora

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

obrigado.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

11/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
11/03/2015

carlos eduardo jacomassi

ola meu nome é carlos gostaria de fazer a

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

batista da silva

incriçao minha casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Independente de estar ou não trabalhando,

Olá, recebi um comunicado que fui contemplada

compareça com os documentos descritos na

com uma "casa do projeto" que deve me
11/03/2015

Anônimo

apresentar dia 7 de maio. No momento, estou

Outros

desempregada (sem carteira assinada). Eu ainda

direto)
Favor comparecer pessoalmente na COHAB

GOSTARIA DE SABER O QUE É NECESSARIO

Campinas para retirar a relação de documentos

PARA SE ESCREVER EM UM PROGRAMA DE

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

HABITACIONAL DA COHAB , POIS EU NÃO
11/03/2015

CAIO CESAR CARVALHO
FELISEBERTO

POR MEIO DE UMA CONSTRUTORA , POIS
MINHA RENDA É MUITO BAIXA , EM TORNO

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

DESCONTOS . FICO NO AGUARDO GRATO

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

CAIO CESAR

COHAB Campinas e é GRATUITO.

bom dia , preciso segunda via do boleto com
glmar

vencimento 13/03/2015 ,tem como conseguir
segunda via por email , ou so pessoalmente

11/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

DE R$1.200,00 SEM MENCIONAR OS

11/03/2015

11/03/2015

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

tenho o beneficio ou perco? Grata

TENHO CODIÇÕES DE ADQUIRIR UMA CASA

convocação. Consulte a lista com as datas para
fazer o RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Outros

Ligue para 3119-9577 / 3119-9580 ou pelo site da
Cohab Campinas.

11/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A partir do momento que o imóvel estiver quitado,
11/03/2015

Anônimo

bom dia, gostaria de saber a que momento devo
solicitar a minuta de escritura?

mas compareça à Cohab Campinas para saber
Minuta de Escritura

se o bairro que localiza o seu imóvel ja está com

11/03/2015

emissão de Minuta. Marcelo R. B. Ribeiro Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Boa tarde! por gentileza uma informação, gostaria
de saber quando será o proximo sorteio em
Campinas, se será somente apartamentos ou se
terá também casas ou sobrados? Outra pergunta,

Ainda não temos data prevista para o próximo

minha mãe foi convocada a fazer um recadastro
11/03/2015 ANDREIA ALVES DA SILVA

em Junho, eu tenho a carta que costa as

Programa Minha

informações da deficiência dela,pois no dia que

Casa Minha Vida

fizemos o cadastro não tínhamos a carta.. posso

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

11/03/2015

Cada pessoa tem uma data e horário. Compareça
na data e horário estipulado na convocação.

ir fazer o recadastro dela esse mês ou tenho que
esperar até junho , que é a data que está prevista
para fazer o recadastramento. Fico no aguardo
de um retorno. Att. Andreia Alves.

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

11/03/2015

Josiane

Oi..Gostaria de saber como faço para me

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

inscrever na cohab para conseguir

ou entrar no site da COHAB Campinas:

moradia?Quais são os requisitos e o que
precisa... Estou desempregada e a renda do meu

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

esposa e menor que 1,500 reais.. aguardo

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

informações e agradeço desde ja...

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

12/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Oi queria informações,aonde posso estar me
11/03/2015 Luis Fernando Leoni Junior

inscrevendo para o programa minha casa minha
vida.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

12/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Venho por meio desta dizer sem mais delongas

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

que gostaria de participar do cadastro de
12/03/2015

Nilza Claudia |Afonso
Fernandes

programas porem não tenho contas no meu nome
pois moro de favor na casa dos fundos de 2
cômodos da minha sogra. Esse documento tem

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

12/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

de ser em meu nome já moro a mais de 4 no

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

mesmo bairro.sem mais agradecida .Nilza

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

12/03/2015

Lais lopes de toledo

Gostaria de saber como faço para me inscrever
no programa de vocês.

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

12/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
12/03/2015 Silvana Aparecida da Silva

Ainda nao tenho cadastro,como posso proceder
para fazer.

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

12/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Boa tarde por favor efetuei uma inscrição na
cohab no dia 21-08-2014 só que ainda não recebi
12/03/2015 ANA ROSA PEREIRA LIMA

nenhum aviso de minha inscrição, gostaria de
saber se voces podem me informar algo.

Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

12/03/2015

direto)

Agradeço pela atenção.

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Prezados, Boa tarde. Moro na região do ouro
12/03/2015

Anônimo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

verde, parque universitário. Gostaria de

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

informações sobre como realizar o cadastro no

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

programa. Att, Marcos Rogerio

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

13/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
gostaria de saber quando inicia as inscrições para
12/03/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

ALESSANDRA MARTINS

MINHA CASA MINHA VIDA? Caso ainda não

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

FERREIRA

tenha aberto, aonde posso acompanhar? att

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Alessandra

13/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

SOU MORADOR E SÍNDICO DE UM
APARTAMENTO EM UM DOS CONDOMÍNIO NA
VILA PADRE ANCHIETA. OS CONDOMÍNIOS
AO LONGO DOS ANOS FORAM
DESMEMBRADOS E HOJE, CADA BLOCO TEM
SUA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA. COM ESSAS
DIVISÕES NA ADMINISTRAÇÃO, A
12/03/2015

NAZIEL FERNANDES DOS

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO ACABOU SE

SANTOS

PERDENDO. ESTAMOS NECESSITANDO DE
UMA CÓPIA DA CONVENÇÃO E FICAREMOS
AGRADECIDOS SE A COHAB NOS FORNECER
ESSE DOCUMENTO. GRATO, NAZIEL SANTOS
TEL. 19 993332946 CONDOMÍNIO SANTA
MÔNICA BLOCO A RUA PAPA SÃO DIONÍSIO,
231 V. PADRE ANCHIETA - CAMPINAS CEP.
13068-113

Outros

Sua solicitação foi respondida por telefone nesta
data, 13/03/2015 às 14:35 hs.

13/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
13/03/2015

Anônimo

minha casa minha vida

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Apenas presencialmente na sede da Cohab
Campinas. Favor comparecer pessoalmente na
COHAB Campinas para retirar a relação de
BOM DIA!! GOSTARIA DE SABER SE PARA
13/03/2015

ARIANE CRISTINA DA
SILVA COUTINHO

documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

FAZER A INSCRIÇÃO, DEVERA SER SOMENTE
POR ATENDIMENTO PRESENCIAL, OU SE

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Outros

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

PODE SER FEITO ATRAVÉS DO SITE??

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

OBRIGADA!

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

13/03/2015

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
recebei a carta da cohab gostaria de saber a
13/03/2015

Helena da costa oliveira

carta e para recadrastramento ou ja e seleçao par
apartamento

Trata-se de um RECADASTRAMENTO, isto é
Programa Minha

atualização do cadastro anterior para

Casa Minha Vida

posteriormente poderem participar de novos
sorteios.

13/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o
RECADASTRAMENTO no site da Favor
comparecer pessoalmente naCOHAB Campinas

gostaria de me inscrever no programa. moro com

para retirar a relação de documentos (segunda à

meu filho pago aluguel. moramos so eu e ele.
13/03/2015

elen ap pereira de souza
evaristo

ganho 900 reais na carteira mas comissao da
1200 pago 700 de aluguel mal da para nos
sobreviver . o pai dele morreu num acidente de

sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no
Programa Minha

site da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

Casa Minha Vida

Verificar no lado direito (ícone verde)

13/03/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

carro. gostaria de me inscrevr ou fazer um

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

financiamento como faço

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.

Boa Tarde, Caros. O motivo de meu contato é
que recebi uma carta para comparecer na
Consulte a lista com as datas para fazer o

Cohab.mais essa carta não chegou em minha
13/03/2015

Gabriela Lima

mãos, por motivos de mudança de moradia. tem

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

como mandar por e-mail? gostaria de saber qual

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

13/03/2015

direto)

é o dia e horário que tenho que comparecer na
Cohab. fico no aguardo de resposta agradeço
desde já att, Gabriela

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa tarde não recebi a carta mas tenho que
13/03/2015

Anônimo

ou entrar no site da COHAB Campinas:

comparecer no dia 08/04/2015 para fazer o

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

recadastramento e gostaria de saber quais sãos

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

os documentos para levar.

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

13/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

uma pergunta. estava lendo aqui informações
Gabriela Lima

carta informando os documentos que precisam..
como eu não recebi em mãos essa carta.

RESPOSTA

Campinas para retirar a relação de documentos

Comparecerei na data e horário solicitado. Mais

13/03/2015

DATA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

Ok. muito obrigada pela informação e atenção.

sobre esse recadastramento. e vi que tem na

RESPOSTA

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Gostaria de saber quais documentos preciso

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

levar para o recadastramento.. Aguardo

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

ansiosamente obrigada. att, Gabriela

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

13/03/2015

Thais Ferreira

Boa tarde gostaria de saber como faço e o que

Programa Minha

precisa para inscriçao na cohab.

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. ações ao
Cidadão COHAB Campinas
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Boa noite, Gostaria de saber se a inscrição feita
13/03/2015

Anônimo

pelo site
http://servicos.cohab.sp.gov.br/demanda/Default.
aspx? é valida para campinas?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

16/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim, pode. Favor comparecer pessoalmente na
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
14/03/2015

Anônimo

Sou solteira e não trabalho registrado, posso

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

fazer cadastro?

Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

16/03/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Sim pode. Favor comparecer pessoalmente na
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
Boa tarde. Eu e nem meu companheiro
14/03/2015

Anônimo

trabalhamos registrados. Eu posso fazer a
inscrição na cohab ?

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

16/03/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Sim todos os cadastrados, com o cadastro

14/03/2015

vanessa correa de oliveira
novaes

atualizado, participam do sorteio. Consulte a lista

ola gostaria de saber quando tiver o sorteio
,mesmo eu ter feito o cadastro este ano eu vou
participar do sorteio obrigada vanessa

Outros

com as datas para fazer o
RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

16/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos que foi lavrada a Escritura em
29/04/1994 no 2º Cartório, Livro: 281 às Fls. 356,
em nome de Maria de Lourdes Silva Rodrigues.
14/03/2015

Andre da Silva Rodrigues
Rodrigues

Gostaria de saber quanto a questão da cobrança
do resíduo para expedição da minuta da escritura.

Quaisquer esclarecimentos adicionais, entrar em
Outros

Há ainda esta cobrança?

contato através dos telefones: (19)3119-9558 ou

17/03/2015

3119-9559, falar com Carolina ou Eliane, no
horário das 08h às 15h. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

FOI FEITO MEU CADASTRO NO DIA16/07/2009
SENDO ATUALIZADO NO DIA 06/11/2013 ONDE
LEVEI OS DOCUMENTOS QUE OBTIVERAM
ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL SENDO QUE
14/03/2015

Consulte a lista com as datas para fazer o

INES ARAUJO DE

HJ ASSINO COMO SOLTEIRA INÊS SOARES

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

OLIVEIRA

DE ARAUJO TENHO TODAS AS

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

DOCUMENTAÇÕES QUE COMPROVE , SENDO

16/03/2015

direto)

QUE HJ PAGO ALUGUEL NO VALOR DE
r$750,00. SEM MAIS PARA O MOMENTO
AGRADEÇO
Consulte a lista com as datas para fazer o

Eu dei entra na na cohab quando eu era casada e
15/03/2015

Danielle dos santos lima

então me divorciei e quero fazer um novo

Outros

cadastro como eu posso fazer isso ?

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

16/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

15/03/2015

REGIANE CRISTINA
VIANNA PINTO

Inscrição para o programa minha casa minha vida

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

16/03/2015

TIPO DE

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

15/03/2015

Anônimo

Olá

Outros

vanessa aparecida torturelo

solicito mudanca de endereço referente ao meu

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

de oliveira

cadastro que existe desde 2009

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Envie sua solicitação.

DATA
RESPOSTA
16/03/2015

Consulte a lista com as datas para fazer o
16/03/2015

16/03/2015

direto)
BOM DIA,VENHO ATRAVES DESTE ,TIRAR
ALGUMAS DUVIDAS,TENHO UM
APARTAMENTO NO JARDIM
BASSOLI,ADQUIRIDO A DOIS ANOS,,MORO
LONGE DA MINHA FAMILIA,NAO TENHO
NINGUEM QUE ME AJUDE COM MEUS FILHOS
,TUDO AQUI E DIFICIL,TEM UMA CASA NO
JARDIM TELESP ,QUE ME PARECE O DONO
FALECEU E ESTA CHEIA DE MATO ,ABANDO
NADA A PELO MENOS CINCO
ANOS,GOSTARIA DE SABER SE VOCE NAO
16/03/2015

MARCIA DE MESQUITA
SANTOS

TROCA OU FINANCIA ELA PARA MIM,FACO
QUALQUER COISA ,PARA SAIR DESSE LUGAR
SEM CONTAR QUE TENHO ,PROBLEMAS

Programa Minha

Bom dia. Não há possibilidade de realização de

Casa Minha Vida

troca.

17/03/2015

Envie sua solicitação.

16/03/2015

CARDIACOS AINDA AONDE DIFICULTA MAIS A
MINHA SITUACAO,,GOSTARIA DE SABER O
QUE TENHO PRA FAZER,POIS NAO POSSO
VENDER,,PQ NAO ESTA QUITADO,,MAS SE
VOCES PUDEREM ME AJUDAR FICAREI
MUITO AGRADECIDA,,DESDE JA
AGRADEÇO,,POIS ESTA MUITO DIFICIL PARA
CONVIVER LONGE DE FAMILIARES ,POIS O
QUE GANHAMOS,,E SO PARA PAGAR UMA
PESSOA PARA CUIDAR DOS MEUS FILHOS E
AS CONTAS DO MES
16/03/2015

Leticia Cristina Dias Batista

Programa Minha

De Sousa

Casa Minha Vida

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

TRABALHO SOU REGISTRADA, VIUVA DO PAI

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

DO MEU FILHO MENOR DE 14 ANOS, MORO
16/03/2015

Renata cristina Ramos de
SOUZA

ATUALMENTE COM OUTRA PESSOA, E POR
NÃO TER CONDIÇÕES, NÃO MORA COM MEU
FILHO. GOSTARIA DE ME INCLUIR EM

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

QUALQUERPROGRAMA DE MORADIA QUE

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

FOSSE POSSIVEL.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

boa tarde! gostaria de me cadastrar na cohab ,

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

tenho 2 filhos sou amazeada nao tenho casa

ou entrar no site da COHAB Campinas:

propria , moro no fundo da casa de minha mae,
16/03/2015

lucineia antonia de oliveira

tem como fazer o cadastramento pela internet?

Outros

gostaria de saber se tem como conseguir imovel

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

de pessoas q desistiram de pagar a cohab? grata:

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Lucineia

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

MORO COM MEU NOIVO NA CASA DE
16/03/2015

STEFANI CARVALHO

ou entrar no site da COHAB Campinas:

FUNDOS DA MINHA MAE, E GOSTARIA TER

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

MINHA CASA PRÓPRIA, COMO FAÇO PARA

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ME INSCRIVER?

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

16/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

recebi uma carta me convocando a comparecer
no auditório para recadastramento ao CIM no dia
13/03/15 as 13;00 por motivo de doença não
pude comparecer, na carta previa uma
16/03/2015 Lazara dos Santos Pimentel

penalidade de não comparecimento que

Programa Minha

ocasionaria a inativação do cadastro de interesse

Casa Minha Vida

em moradia, logo o programa minha casa minha

Compareça até a Cohab Campinas para
reagendar uma nova data, de segunda á sexta-

16/03/2015

feira das 8:00 as 16:00 horas.

vida. gostaria de saber como posso reverter esse
situação? desde já agradeço sua atenção! Lazara
dos santos pimentel
Boa Tarde. Fui convocada para fazer o
recadastramento. estou muito feliz, pois sou muita
esperançosa. Eu moro de aluguel faz muito
tempo e ja estou em meus limites, moro aqui em
campinas a 20 anos, Por eu ter o nome sujo não
consegui pela caixa. tem tanta gente que
ganharam casas e apto e não pagam, e tanta
16/03/2015

Gabriela Lima

gente precisando como eu não tem uma
oportunidade. como funciona esses sorteios. eu vi

Primeiramente a senhora deverá comparecer
Programa Minha

para RECADASTRAMENTO e posteriormente

Casa Minha Vida

serão realizados outros sorteios. Compareça na

16/03/2015

data estipulada na carta.

que tem preferência deficientes e quem mora em
área de risco. Minha pergunta é quais são minhas
chances de concorrer a um apto ou casa? quero
pagar o que é meu.. sempre que tem sorteio meu
nome também tá no meio? tenho chances? me
ajudem. att, Gabriela

Consulte a lista com as datas para fazer o
16/03/2015 leticia fabrina da silva pereira

gostaria de saber como estar meu cadastro.

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

16/03/2015

direto)
Ainda não temos data prevista para o próximo
16/03/2015

Anônimo

Qual o próximo sorteio, data?

Outros

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

16/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola recebi uma convocação para comparecer a
16/03/2015

cassia tonussi

cohab com data e hora marcada. Gostaria de

Programa Minha

saber se é possível ir antes ou tem que ser

Casa Minha Vida

Compareça na data estipulada na convocação.

17/03/2015

exatamente na data marcada.obg
Boa tarde. Enviei um e-mail, refente a
informações para um possivel cadastro. No
16/03/2015

Marcos Thomaz

momento não obtive um retorno. A minha duvida
é, como moro em Americana, gostaria de saber

Não pode, pois a pessoa precisa comprovar dois
Outros

se posso enviar documentos para o cadastro na

anos de moradia na cidade de Campinas. Cada
cidade possui o cadastro do Programa Minha

17/03/2015

Casa Minha Vida.

Coahb. Ficarei no aguardo. Obrigado
Eu sou Adriano e minha pergunta é, fui solicitado
para estar comparecendo a COHAB para esta
atualizado o meu cadastro, pois estou com
dificuldade para esta comparecendo, não estou
16/03/2015

Adriano Elias Alves

tendo tempo, trabalho de segunda a sábado das
6:00 as 16:00 horas, por favor eu peço a

Favor ligar para a Cohab Campinas f:3119-9500
Outros

solicitar o Serviço Social para explicar a sua

17/03/2015

situação.

compreensão de todos e me ajude a resolver
esse problema, porque eu moro de favor e o meu
sonho é em conquista a minha tão sonhada
CASA, me ajude pelo AMOR de JESUS.!!!

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
16/03/2015

ANA CAROLINA DOS
SANTOS

minha casa minha vida

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

17/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria de solicitar um imovel pelo programa
16/03/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

JESSICA CRISTINA

minha casa minha vida, pois pretendo me casar e

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

BATISTA

não tenho condições de comprar um imovel por

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

150.000.00. Desde já agradeço.

17/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Para quem tem renda superior a R$1.600,00,

16/03/2015 rayza cristina correia gomes

gostaria de saber se há possibilidade de imoveis
com o a renda um pouco maior!?

Outros

deverá efetuar o seu cadastro e aguardar outros
Programas Habitacionais com renda superior a

17/03/2015

indicada.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
16/03/2015

deivis de oliveira alves

tenho deficiencia e gostaria de fazer parte do

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.s

17/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
bom dia minha tia quer fazer a inscrição para um
17/03/2015

Anônimo

imóvel e vi que tem uma relação de documentos
para levar eu mesma posso levar pra ela? ou ela

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

precisa ir junto nessa primeira fase? obrigada!

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Bom dia, sou advogado,estou precisando
solucionar a finalização de um contrato celebrado
entre a COHAB X JOSE RODRIGUES em
30/10/1967,já com o Termo de Quitação emitido
17/03/2015

cesar jose consulin

pela COHAB em 13/02/1981,referente ao imovel
casa nº 41, da antiga rua D, ATUAL DOUTOR

Favor comparecer na Cohab Campinas, de
Outros

MARIO YAHN, Nº 277, na Vila Presidente Castelo

segunda à sexta-feira das 8:00 as 16:00 horas.
Favor pegar a senha vermelha na recepção e

17/03/2015

será encaminhado para o setor de Minuta.

Branco 2ªparte, preciso saber onde me dirigir e
com quem devo contatar. Muito grato CESAR
CONSULIN 19-21039399
olá ...eu gostaria de saber apenas se na hora de
17/03/2015

Anônimo

levar os documentos necessários o
REQUERENTE precisa estar junto ou se outra

Outros

pessoa pode ir entregar esses documentos.
eu mesma posso levar os Documentos
17/03/2015

Anônimo

necessários (originais)para minha tia ou ela tem
que ir junto? porque é só entregar as cópias não
é? obrigada!

Quem vai se cadastrar precisa estar presente
com seus documentos.

17/03/2015

Deve comparecer a pessoa que vai fazer o
Outros

cadastro. Os documentos são todos originais, não
precisa de cópia.

17/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Inscrição apenas pessoalmente. Favor
comparecer na sede da COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
17/03/2015

Anônimo

Bom dia queria saber como faço inscriçao pela
internet

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)

17/03/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

17/03/2015

Thalita Porto Ramos dos
Santos

Boa tarde gostaria de maiores informações para
estar me cadastrando neste programa. desde ja
agradeço sem mais Thalita Ramos

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

OLA BOA TARDE. POR QUE É FALADO AQUI
NO SITE ATENDIMENTO WEB. SENDO QUE
QUANDO FAZEMOS UMA PERGUNTA.

Faça a sua solicitação, se possível por email e

RESPONDEM O QUE NÃO QUEREMOS OUVIR.
17/03/2015

Anônimo

VÁ A UM POSTO DA COHAB PARA MAIS

Programa Minha

INFORMAÇÕES. NÃO ENTENDO, E SE A

Casa Minha Vida

PESSOA NÃO TEM TEMPO DE IR E É
DEPENDENTE DE COMUNICAÇÕES WEB ON.
O QUE FAZ? FICA SEM A INFORMAÇÃO
PRECISA?

responderemos. Tem situações em que o
interessado necessita vir até aqui na Cohab, pois
não podemos dar informações para quem se
identifica como anônimo.

17/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Em relação a senhora não ser sorteada, como se

TIVE SUCESSO NAS RESPOSTAS. VAI FAZER

trata de um sorteio, pode ser uma pessoa que

UNS QUINZE ANOS QUE MORO DE ALUGUEL.

tenha feito o cadastro a um mês ou a dez anos.

TENHO CADASTRO TA TUDO BONITINHO
CERTINHO, MAIS NUNCA SOU SORTEADA.

Programa Minha

POR QUE? JÁ FIZ RECADASTRAMENTO E

Casa Minha Vida

TUDO. SOU UMA PESSOA INDEPENDENTE,

existem aproximamamente 55.000 pessoas

COM DEFICIÊNCIAS? OBG.

saber se estou prestes a ser chamada ?? Pois
ainda não tenho moradia propria??

17/03/2015

Federal tem direito a um percentual do total dos

Campinas, ou nos envie nova solicitação. Hoje

GANHAR ESSAS CASAS E APTOS? APENAS

Micaelle santos lima

normas federais. Os deficientes e idosos, pela Lei

dúvida veja no site, ligue ou compareça na Cohab

NINGUÉM. QUAL A PESSOA CERTA PARA

17/03/2015

Ambos concorrem da mesma forma, conforme

imóveis que forem sorteados. Havendo qualquer

MORO SÓ NÃO TENHO FILHOS NEM

Boa Tarde Fiz a inscrição em 2011 e gostaria de

RESPOSTA

sorteio no siite da Cohab no ícone Sorteio 2015.

ME IDENTIFIQUEI VARIAS VEZES E NUNCA

Anônimo

DATA

Pode acessar as explicações e critérios para o

A DESCULPA NÃO É O ANONIMATO, POIS JÁ

17/03/2015

RESPOSTA

aguardando.
Consulte a lista com as datas para fazer o
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

17/03/2015

direto)
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

17/03/2015

Anônimo

Aonde faço escricao?

Programa Minha
Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Av. Faria
Lima, 10 (próx. Hospital Mário Gatti).

18/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa noite gostaria de saber oque devo fazer para
18/03/2015

iandra santa rosa cintra

ou entrar no site da COHAB Campinas:

participar do programa da cohab aqui em

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

campinas e os documentos necessários ..

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Aguardo. ATT

18/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Olá ! gostaria de receber informações sobre como
18/03/2015

andreia de oliveiira

posso fazer inscrição para casa própria. Quais os
documentos necessários. muito obrigado,no

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

aguardo. atten/ Andreia de oliveira

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

18/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

18/03/2015

Anônimo

Quando vai ser o próximo sorteio de condomínios

Programa Minha

!

Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

18/03/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

18/03/2015

Anônimo

cadastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

18/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Temos a informar que esse tipo de parcelamento

18/03/2015

Prezados boa tarde venho por meio deste email

que a Sra pede, não há como atender. A sua

solicitar a negociação de duas parcelas em atraso

situação de débito ainda não requer medidas

deste contrato, são as parcelas de Dezembro e

judiciais, pois somente a partir da 3ª vencida é

novembro de 2014, pois estou desempregada e

que nosso Departamento Juridico dá inicio nos

somente meu esposo está trabalhando, não tenho

processos. A Sra poderá manter os pagamentos

Rosemeire Cristina de

como pagar a que vence e a atrasada, peço que

Oliveira Carmo

se possível faça-se a dissolução destas que

Outros

de pelo menos uma prestação mensal tendo em
vista que seu contrato vai encerrar ainda esse

estão em atraso com as que virão, tipo assim

ano em 12/2015. Informamos ainda que até

parcelar as atrasadas em 10 prestações junto

30/06/2015 a Cohab Campinas está concedendo

com as que virão, para que eu possa colocar tudo

50% de desconto nos Juros de Mora para as

em dia. Desde já agradeço a atenção dispensada.

prestações em atraso. Caso a Sra Opte por pagar

Aguardo breve retorno.

as prestações atrasadas poderá entrar no mesmo

19/03/2015

site e emitir o boleto desejado.

Bom dia, A minha casa já encontra-se quitada,
porém no momento ainda não tem previsão para
quando estará disponível a minuta da escritura
para o Bairro Parque Itajaí IV. No entanto a casa

19/03/2015

Anônimo

encontra-se no nome do meu sogro, só que o

Como se trata de um loteamento ainda não

mesmo faleceu. Já providenciamos o Inventário.

registrado, a transferência é feita aqui na Cohab,

São em oito irmãos, gostaríamos de providenciar
o documento da casa para determinado filho o

Minuta de Escritura

para tanto, necessito que compareça na Sede
situada na Av. Prefeito faria Lima, nº 10, Parque

qual foi quem efetuou o pagamento da mesma e

Italia, para receber orientações ref. a

de comum acordo entre os irmãos. Nossa

documentação a ser apresentada.

preocupação é que acontece alguma coisa com
os demais irmãos o que possa comprometer a
agilidade para regularização do documento da
casa. Desde já agradeço atenção.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola recebi a carta para regularização, minha
19/03/2015

Celso William Vadillo da
silva

duvida é sobre o comprovante de moradia, moro
de aluguel e tenho contrato de locação mais é de

Não pode. Tem que ser alguma correspondência
Outros

gaveta não é reconhecido em cartório no meu

recebida em seu endereço, em seu nome, nos

19/03/2015

anos de 2013, 2014 e 2015.

caso pode ser esse contrato.] Grato William.
gostaria de agendar um outro dia e horario pra a
19/03/2015

marcia cristina gomes

entrega dos documentos para atualização de
cadastro

Favor comparecer pessoalmente à sede da
Programa Minha

Cohab Campinas, no setor de

Casa Minha Vida

RECADASTRAMENTO, OU LIGUE PARA 31199566 / 3119-9563.

Olá boa tarde gostaria de saber se essa carta de
19/03/2015

19/03/2015

Rosyellen Patrícia lima

convocação e apenas pra recadastramento e

Programa Minha

passos

também qdo será o sorteio pra minha casa e

Casa Minha Vida

minha vida

Sim esta convocação é para
RECADASTRAMENTO. Ainda não temos data

19/03/2015

prevista para o próximo sorteio.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB

19/03/2015

Rodrigo Menas Mendes

Boa Tarde,. Como esta acima sou Rodrigo Menas

Campinas para retirar a relação de documentos

Mendes..Sou Aposentado,pois tenho Anemia

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Falciforme Recebo Auxilio Doença..Sou Solteiro

ou entrar no site da COHAB Campinas:

tenho 27 anos, moro só eu e minha mãe.Como

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

consigo Obter a minha própria Casa.????.Preciso

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

de alguma carta da Assistente Social lá do

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Hospital Boldrini onde faço Tratamento..OBgda

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

fico no aguardo,..

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

19/03/2015

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Em relação ao Programa Habitacional Casa
19/03/2015

Mariane de Souza

Bom dia. Gostaria de saber como funciona o
programas habitacional casa paulista ?

Paulista é destinado a famílias de servidores
Outros

públicos Estaduais. Entre no site

19/03/2015

www.casapaulista.sp.gov.br ou procure a Caixa
Econômica Federal.

Boa Tarde Gostaria de saber o endereço do
19/03/2015

Anônimo

Residencial SANTA LUZIA qeu tem apartamentos
que entram no PMCMV

Programa Minha

Este residencial fica próximo do Hipermercado

Casa Minha Vida

Extra da Avenida das Amoreiras.

20/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
19/03/2015

Nilton

Eu não tenho casa e gostaria de ter uma casa ou

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

apartamento

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

20/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Ola boa Noite gostaria de saber o que significa
Esta lista refere-se a todos que estão no cadastro

lista de candidatos aptos a participarem do
19/03/2015

19/03/2015

Anônimo

Anônimo

programa minha casa minha vida Seria os

Outros

e que participaram do sorteio ocorrido em

candidatos para o sorteio de 2016 . tira está

23/02/2015.

dúvida porgentileza. Grata:
Mais uma vez insisto por uma resposta sobre os

A CAIXA comunicou a realização da assinatura

apartamentos da torre 10 residencial abaeté

dos contratos e as mudanças. Todas ocorrerão

campinas ja liguei fiz varias perguntas e nunca

no mês de abril de 2015. A partir de 5ª feira, dia

me respondem nada eu queria saber a previsão

Outros

27, as assistente sociais da COHAB estarão

de entrega? fiz a pergunta 000583 ano 2015 nao

convocando, por telefone, as famílias

tive nenhuma resposta: estou no aguardo de no

beneficiárias do condomínio 10, e informando a

minimo um esclarecimento.

data da assinatura do contrato.

20/03/2015

23/03/2015

Gostoria de saber porque a demora pra entregar
uma casa/apartamento, pois tem pessoas que
19/03/2015

REGIANE JOVITA SANTA
FE

consegue e ainda vende ou paga alguem de
dentro da cohab pra conseguir moradia.... eu
tenho um filho pago aluguel e tenho inscriçao ai e

Programa Minha
Casa Minha Vida

O atendimento através do Programa Minha Casa
Minha Vida depende de sorteio e independe da

23/03/2015

data do cadastro.

nada e pessoas q fez inscriçao mesmo ano que
eu ja foi sorteado. Preciso muito d uma moradia.
19/03/2015

Anônimo

Ola

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

20/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor entrar no site da Cohab Campinas e
20/03/2015

Anônimo

ola gostaria de saber see eu fui sortiada

Programa Minha
Casa Minha Vida

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado em
23/02/2015. Ícone verde (lado direto) SORTEIO

20/03/2015

2015 E VER A LISTA DE SORTEADOS EM
ORDEM DE SORTEIO. www.cohabcp.com.br

Boa tarde. Peço com gentileza que me
20/03/2015 Jose Ricardo Lopes Falcão

comuniquem no endereço acima quando será a

Programa Minha

próximo sorteio do programa minha casa minha

Casa Minha Vida

vida. Grato Ricardo

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

20/03/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br

recebi uma carta e meu nome nao esta no
sortiados a moça pediu para mim comparecer dia
15 do 05 de 2015 com todos os documentos
20/03/2015

Anônimo

necessario e meu nome esta como dayane castro

Programa Minha

Compareça na data estipulada na carta com toda

cavalcante sendo que meu nome e dayane castro

Casa Minha Vida

a documentação para atualizar seu cadastro.

20/03/2015

caravante...preciso de uma informaçao meu
esposo foi ai com meu cpf e a moça falou que eu
tenho que comparecer dia 15 de maio...
Olá. Eu gostaria de saber acerca de revenda

A Cohab Campinas não possui imóveis em

imóveis da Cohab ou seja - quantos anos após a
20/03/2015

RICARDO ANTUNES

assinatura, ou, após a quitação, o imovel pode

Jundiaí. Se o imóvel for aqui em Campinas, ou
Outros

outra cidade atendida pela Cohab Campinas, nos

ser vendido livremente? Quais os critérios?

envie o nome do adquirente, número do contrato

Obrigado

e endereço do imóvel.

20/03/2015

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
20/03/2015

Anônimo

Olá , Gostaria de saber como funciona a COHAB
?

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

20/03/2015

DATA

NOME

20/03/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

informação sobre trasnferir a casa sorteada para

Programa Minha

As transferências são proibidas no Programa

outra pessoa

Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida.

DATA
RESPOSTA
20/03/2015

Boa tarde.Recebi uma correspondência da Cohab
para o recadastramento de moradia, no dia 18/03.
20/03/2015

Daniela Cristina do

O dia para o meu comparecimento era dia 04/03.

Nascimento

O que pode ser feito para que eu consiga fazer o

Outros

Compareça o mais rápido possível para agendar
uma nova data.

23/03/2015

recadastro, já que os Correios não entregaram a
correspondência com antecedencia. Obrigada.
ola sou cadastrada desde de 21/07/200 porem
este ano meu nome tava na listagem de
canditados aptos a participarem do programa
minha casa minha vida de 2015 mais não fui
sorteada e tbm não me mandaram carta nenhuma
em fevereiro para participar do sorteio explica pra

A lista de aptos a participar do sorteio,refere-se

mim como funciona o que este candidatos aptos
20/03/2015

Anônimo

querem dizer. porém dia 28 de julho de 2015

Outros

chegou a carta para o novo recastramento quero

aos inscritos que irão participar do mesmo Efetue
seu RECADASTRAMENTO para poder participar

23/03/2015

dos próximos sorteios que forem realizados.

muito em 2016 ser sortiada pois estou na lista de
cadastro desde de 2009 por favor me fala como
funciona esta espera tao grande assim de 6anos
pago aluguelsou divorciada e tenho uma filha de
10 anos e queremos muito com fe em jesus
sermos sortiadas.

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
20/03/2015

Larissa Gabriela Jeronimo

Queria fazer minha inscrição para conseguir um

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

AP

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

20/03/2015

Anônimo

Boa noite! Me chamo Kelly e gostaria de tirar

Campinas para retirar a relação de documentos

algumas dúvidas. Moro em Campinas em uma

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

pensão desde 2012. Sofri um acidente no

ou entrar no site da COHAB Campinas:

trabalho em 2013 que ocasionou a amputação da

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha mão direita. Estou afastada pelo Inss e

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

gostaria de saber se posso me inscrever no

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

programa de Habitação Popular ou no Minha

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Casa Minha Vida? Grata!

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

23/03/2015

COHAB Campinas e é GRATUITO.
21/03/2015

Anônimo

bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ola Bom dia? Estou no cadastro desde dda data

21/03/2015

Anônimo

nos pquando sera o novo sorteios em 2016 to na

23/03/2015

Ainda não temos data prevista para o próximo

21/07/2009 meu nome tava aptos a participardo
sorteio que teve este ano de 2015 não fui sortiada

Envie sua solicitação.

sorteio. Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

23/03/2015

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

lista de espera a quase 6 anos esclarece minhas

direto)

dúvidas por favor.

O Valor do desconto é somente para as
prestações em atraso ( 50% de desconto nos
21/03/2015

Cleunice jose Pereira de
Brito

Gostaria de saber detalhes e valores Sobre a
quitação conforme foi falada na midia com 50%
de desc. Sem mais, fico no aguardo Cleunice

juros de mora) Exemplo: Hoje a Sra tem os
Outros

meses de janeiro e Fevereiro/2015 em aberto,
para a data de hoje o valor é de R$. 433,46 com o
desconto, sem o desconto seria R$. 437,71. Esse
programa vai vigorar até o dia 30/06/2015.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

21/03/2015

Claudia Alineri

boa tarde, peço informações sobre como

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

conseguir comprar uma casa ou apartamento

ou entrar no site da COHAB Campinas:

com a cohab, a minha renda é de R$894,00 por

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

mes , sou registrada a mais de tres anos na

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

empresa. Não tenho imoveis no meu no meu

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

nome.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

23/03/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Olá, meu nome é Luciane de Souza, tenho um
imóvel em Campinas Sp, este imóvel encontra-se

21/03/2015

luciane de souza

em uma área de invasão , fica no Jardim

Comparecer na Secretaria Municipal de

Bordon/Núcleo Residencial 2 de Julho, atras do

Habitação, localizada à Rua São Carlos, 677 -

Extra Amoreiras, minha pergunta é: este imóvel

Outros

Vila Industral (ao lado da Cohab Campinas) e

pode ser passado para outra pessoa sem eu ter

informe-se através dos telefones: 3119-9613 /

assinado nenhum documento? Tem como efetuar

3119-9622.

23/03/2015

um bloqueio de transferência? Gostaria da
segunda via da declaração de moradia. Obrigada
21/03/2015

everson de oliveira

nao

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

23/03/2015

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ola gostaria de saber cmo fasso a inscricão da
21/03/2015

Anônimo

casa popular da cohab pois estou pagando
aluguel

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber como está minha incrição na
22/03/2015 Vania Mendonça de Godoy

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o

CHOAB poís ja não recebo correspondencia a

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

algum tempo de preferencia contato por telefone

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

caso não de certo por e-mail.

23/03/2015

direto)
Independente de trabalhar registrado ou não,
pode fazer o cadastro. Favor comparecer
pessoalmente na COHAB Campinas para retirar a
relação de documentos (segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site da

Bom Tarde, Gostaria de saber se autonomo pode
22/03/2015

Enddy Cristine Vitoria

se inscrever, ou é obrigado a cópia do holerite?

CADMUT

Fico no aguardo

COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Verificar no lado direito (ícone verde)

23/03/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

22/03/2015

Anônimo

Boa noite Como faco para me cadastrar na
cohab? Pode ser pela internet?

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Oi Boa noite , Queria saber como funciona para
23/03/2015

Anônimo

fazer as inscrições para ganhar a casa ? Oque

Outros

precisa ? é um sorteio?

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Gostaria de saber quais documentos devo levar
até a COHAB para fazer meu cadastro no
23/03/2015

Priscila Messias da Silva

Programa Minha Casa Minha Vida,e qual o dia
que poderei ir até a COHAB para assim fazer

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

meu cadastro,muito obrigada.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Bom dia Não recebi a correspôndencia referente
23/03/2015

Consulte a lista com as datas para fazer o

JANAINA GABRIEL DE

ao recadastramento do CIM. Como devo

Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

MORAES

proceder neste caso para efetuar esse

Casa Minha Vida

Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

recadastramento? No aguardo de retorno. Att.

direto).

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Olá, gostaria de saber como faço para participar e

ou entrar no site da COHAB Campinas:

conseguir uma casa ou apartamento em sumaré,
23/03/2015

Anônimo

qual a lista de documentação que vocês precisam

Outros

e qual o endereço para me cadastrar? Obrigada

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

meu email: marcia170383@yahoo.com.br

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Pode sim fazer o cadastro quem trabalha como
autônomo. Favor comparecer pessoalmente na
COHAB Campinas para retirar a relação de

Olá, Bom dia, meu nome é Dânia, eu e meu

documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

marido estamos desempregados, no entanto ele
23/03/2015

Anônimo

está trabalhando de autônomo e não tem

Programa Minha

comprovante de pagamento. Gostaria de saber

Casa Minha Vida

se posso me cadastrar no programa minha casa

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

23/03/2015

direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE

minha vida? Obrigada.

INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

Boa tarde, Gostaria de saber como esta o caso
dos moradores do bairro Real Parque em Barão
Geraldo? pois alguns invadiram as casas dos

Por favor entre em contato com a Secretaria de

antigos moradores que foram para o Cond.
23/03/2015

Anônimo

Takanos na região do Vila Olimpia. O que será
feito na situação desses novos moradores? as
casas serão demolidas? receberam algum
beneficio em troca para desocuparem as casas?
alinepereiracps@gmail.com

Outros

Habitação através do telefone 31199633, pois a
área do Real Parque é de responsabilidade
daquela Secretaria.

24/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

23/03/2015

Thayara Waleska Aguiar
Ferreira

Olá, boa tarde. gostaria de saber como faço pra
financiar um imóvel . Moro sozinha, minha renda
é de 900 a 1000 reais.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

BOA TARDE GOSTARIA DE SOLICITAR O
TERMO DE QUITAÇÃO PARA O IMÓVEL DO
23/03/2015

JOSE JALES DANTAS

CONTRATO ACIMA CITADO. QUERO SABER
COMO DEVO PROCEDER E TAMBÉM SE HÁ

Compareça pessoalmente na Cohab Campinas,
Termo de Quitação

de segunda à sexta-feira, das 8:00 as 16:00 hs, e

23/03/2015

faça sua solicitação.

TAXA A SER PAGA, SE SIM, QUAL O VALOR.
OBRIGADA E NO AGUARDO.

Consulte a lista com as datas para fazer o
RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto) Favor comparecer pessoalmente na
COHAB Campinas para retirar a relação de

Boa tarde gostaria de saber quais os documentos
23/03/2015

Jaquitiana Xavier Lima

necessarios para o recadastramento do cim
pesquisei no site e vi meu nome incrito mas não
recebi a carta obrigada

documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
Outros

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Olá boa tarde! Gostaria de saber como faço para
23/03/2015

Paula Barbiero de Barros

me cadastrar no minha casa minha vida ou no
programa da Cdhu. Muito obrigado desde já.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

23/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

gostaria de estar participando do programa minha
23/03/2015 debora cristina costa santos

casa minha vida favor entrar em contato o mais
breve possivel.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

23/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

REALIZEI O SEGUINTE
PROCEDIMENTO,LEVEI A MINUTA DE
ESCRITURA P/O CARTÓRIO,ELES JÁ
ELABORARÃO A ESCRITURA,PORÉM ISSO
FOI EM 13/02/15,MAIS DE 30 DIAS,RETORNEI
NO 3° CARTÓRIO DE NOTAS E ME
INFORMARAM QUE ELES AGUARDAM UM
RESPONSÁVEL DA COHAB PARA LIBERAÇÃO

23/03/2015

JAMIR JOSE DA SILVA

DESSES DOCUMENTOS.QUANTO TEMPO

Esclarecemos que os cartórios de notas estão

DEMORA PARA O RESPONSÁVEL DA COHAB

com todos os documentos necessários do

ASSINAR ESSAS ESCRITURAS? QUEM É

procurador desta Cohab/CP para as providências

ESSE RESPONSÁVEL(CARGO),EXISTE ESSA
PESSOA AI NA COHAB? E QUANDO ESSA

Minuta de Escritura

relativas as escrituras, inclusive o 3º Cartório
desde de 20/01/2015. Sendo assim sugerimos

PESSOA RESPONSÁVEL VAI ASSINAR ESSAS

que procure o escrevente para solucionar o

ESCRITURAS,POIS SEGUNDO O

problema, conforme orientação por telefone em

FUNCIONÁRIO DO CARTÓRIO DISSE QUE HÁ

24/03/2015.

MAIS DE 30 AGUARDANDO A ASSINATURA
DELE. AGUARDO UMA POSIÇÃO ,POIS
ACREDITO QUE 40 DIAS É MUITO TEMPO
PARA RECOLHIMENTO DE UMA ASSINATURA
DE UM FUNCIONÁRIO QUE EXERCE SUA
FUNÇÃO PUBLICA,NA MESMA CIDADE ONDE
ESTÃO SITUADOS OS CARTÓRIOS. DESDE JÁ
GRATO PELA ATENÇÃO. JAMIR

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
23/03/2015

henrique oliveira reis

gostaria de um apartamento ou casa na região sul

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

de campinas

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Ainda não paguei o boleto com vencimento em
10/03/15 porque o correio da cidade não está
Acreditamos que seu imóvel seja da Cohab

efetuando a entrega das cartas. Peço-lhes que
23/03/2015

Antonio Garcia Martin

me enviem o boleto através do e-mail informado

Outros

no cadastro para que possa ser pago o mais

Bandeirantes. O telefone desta empresa è 19 -

25/03/2015

37317600.

rápido possível evitando assim maiores atrasos e
multas/juros. Desde já agradeço
Favor comparecer pessoalmente na COHAB

23/03/2015

EU SOU DONA DE CASA E ATUALMENTE

Campinas para retirar a relação de documentos

TRABALHO COMO TELEOPERADORA, GANHO

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

POUCO E TENHO DUAS CRIANÇAS PARA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

maria zeni lima dos santos SUSTENTAR, ALÉM DISSO, TENHO UMA IRMÃ
silva

COM PROBLEMAS MENTAIS QUE PRECISA

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DE MIM PARA CUIDAR. MEU SONHO É TER

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

UM LUGAR PARA ABRIGAR MEU POVO,

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

MINHA FAMÍLIA

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/03/2015

DATA

23/03/2015

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

SOU PAI DE FAMÍLIA TENHO UMA FILHA E

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

DOIS ENTEADOS PARA SUSTENTAR, PAGO

Campinas para retirar a relação de documentos

ALUGUEL, E AJUDO MINHA MÃE QUE É

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

DEFICIENTE AUDITIVA QUE TAMBÉM PAGA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

RENATO DE OLIVEIRA

ALUGUEL, SE NÃO FOSSE A AJUDA DE

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

LOPES

IGREJAS MINHA MÃE NÃO TERIA CONDIÇÕES

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DE PAGAR PARTE DO ALUGUEL, TRABALHO

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

COMO TELEOPERADOR E GANHO POUCO,

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

QUE MAU DÁ PARA COMER. E TAMBÉM PARA

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

ME LOCOMOVER DE COLETIVO.

COHAB Campinas e é GRATUITO.

DATA
RESPOSTA

25/03/2015

EU MARIA ZENI DE LIMA IRMÃ DE PRIMEIRO

23/03/2015

GRAU DA MESMA, SOU RESPONSÁVEL PELA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB

MARIA ZILDA, DEVIDO PROBLEMAS

Campinas para retirar a relação de documentos

PSIQUIÁTRICOS COMPROVADOS PELA

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

MEDICINA EM ATESTADO. VENHO POR MEIO

ou entrar no site da COHAB Campinas:

MARIA ZILDA LIMA DOS

DESTA PEDIR-LHE QUE AJUDE-NOS A TER

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

SANTOS

UM LAR PARA VIVER POIS A VIDA TÁ DURA,

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

GANHO POUCO COMO TELEOPERADOR E

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

MAU DÁ PARA COMER, TENHO DOIS FILHOS

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

E NÃO AGUENTO MAIS PAGAR ALUGUEL

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

NUM LUGAR APERTADO. DEUS ABENÇOE A

COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/03/2015

TODOS DO Programa Minha Casa Minha Vida.

24/03/2015

Anônimo

Bom dia; O critério para aquisição de moradia,

Atualmente o programa habitacional vigente é o

determinado pelo programa minha casa minha

Minha Casa Minha Vida que determina pelo

vida, no que tange à tempo de moradia mínimo,

Outros

menos 2 anos de moradia em Campinas. Caso

vele também para demais programas

haja outro programa habitacional, verifique os

habitacionais da prefeitura? Grato.

critérios.

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

Olá bom dia gostaria de saber com vocês se eu
24/03/2015 Jéssica Eleotério Mendonça consigo me cadastrar no programa habitacional ai

Outros

da cohab pela internet desde ja muito Obrigada

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Bom dia, recebi uma solicitação da Cohab para
atualização do meu cadastro, não consigo entrar
24/03/2015

Andreza de Souza

em contato via telefone. gostaria de saber a data
pois perdi a cartinha, tem como me informar por

Programa Minha
Casa Minha Vida

Data para comparecimento: 26/03/2015 as 16:00
horas. Solicitação respondinada por telefone

25/03/2015

nesta data.

favor??
Não tem problema ter o nome no SERASA. O que

Bom dia gostaria de uma informaçâo para

não pode é ter restrições no Banco do Brasil ou

cadastrar na cohab referente a moradia como

Caixa Econômica Federal. A idade mínima é 18

autônomo qual o procedimento o nome nao pode

anos. Favor comparecer pessoalmente na

constar no serasa ou nao tem problema, o que

COHAB Campinas para retirar a relação de

precisa apresentar até que idade pode solicitar e
24/03/2015

Elaine Cristina Lima

o horário que deve comparecer e no caso se tiver
registro precisa de qto tempo de registro e o que
deve apresentar e gostaria de saber se está
fazendo inscriçâo qualquer dia da semana só me
informe o horário e documentos necessários pode
me informar por email aguardo retorno
elain.elyma@ig.com.br

documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
Outros

16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
Campinas: www.cohabcp.com.br, verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/03/2015

fabiana Moreira de Souza

Solicitaçao de um lar para moradia.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/03/2015

Tiagp Gomes Da Silva

Quero me cadastrar no minha casa minha vida.!

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/03/2015

Michel Maik Vicente

Boa tarde, gostaria de participar do programa

Programa Minha

Guimarães

minha casa e minha vida

Casa Minha Vida

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. ões ao
Cidadão COHAB Campinas

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Moro aqui em Campinas há 5 anos e gostaria de
24/03/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

AGNALDO NOGUEIRA DA

me inscrever no programa, pra quem sabe seja

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

SILVA

contemplado com uma casa e assim saia do

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

aluguel.

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. s
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

24/03/2015

FERNANDA DOS SANTOS
DIAS

GOSTARIA DE ME CADASTRAR

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Informo que imprimir o boleto pela internet,
Olá, Preciso tirar a segunda via, pois a primeira
24/03/2015

Anônimo

nao chegou pelo correio, mas o boleto esta
saindo para pagamento da data de hoje! Mas nao

somente poderá ser efetuado mesmo na data do
Outros

tenho como imprimir hoje e pagar hoje...

pagamento, não tem como programar uma data
posterior. Qualquer duvida entre em contato

25/03/2015

atrvés dos telefones 19- 31199579 ou 1931199580, com o numero do contrato em mãos.

boa tarde,minha filha participou do ultimo sorteio
que teve no ano de 2015 e ficou na lista de
24/03/2015

jose gomes de lima

reserva do grupo 2 gostaria de saber se foi
preenchido todos os imoveis ou não e se ela tem
a possibilidades de ser contemplada ainda.

Outros

Favor aguardar pois as pessoas sorteadas vão
ser chamadas.

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Apenas pessoalmente. Favor comparecer na
sede COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
24/03/2015

Anônimo

gostaria de saber se não está fazendo online

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado

Casa Minha Vida

direito (ícone verde) DOCUMENTOS

25/03/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/03/2015

Beatriz Andreoli

Qual documento necessário para inscrição do

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tenho cadastro na Cohab desde 2012, atualizei
em Dezembro/2014 e não fui contemplada até o
momento nos sorteios que tiveram. Porém estou
ciente que no Takanos 1, 2 e 3 há vários
apartamentos que até o momento não foi
ocupado pelos proprietários. Sou mãe de duas
crianças e pago aluguel sozinha,não sei quais
25/03/2015

SHIRLEI OLIVEIRA
PEREIRA

providencias estão sendo tomadas pela COHAB,
porém vejo que no meu caso poderia sim ocupar
um apartamento e pagar por ele. Não estou

O atendimento no Programa Minha Casa, Minha
Programa Minha
Casa Minha Vida

pedindo algo indevido e sim a compra de um dos

Vida depende de sorteio. Quanto as denúncias de
ocupação indevida ou desocupação, devem ser

25/03/2015

comunicadas à Caixa 08007216268 que é a
proprietária dos imóveis do programa.

imóveis pelo programa minha casa minha vida,
como os demais moradores. Espero um retorno
positivo perante essa solicitação já que estou
aguardando á um longo tempo e tenho toda a
vontade e necessidade de ter um teto para
educar meus filhos. Shirlei Oliveira.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
bom dia por favor para fazer o cadastramento na
25/03/2015

Anônimo

cohab campinas, posso ir qualquer dia da
semana? com todos aqueles documentos
necessários...

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

25/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Gostaria que me enviassem os dados
25/03/2015

Clécio Galdino Dias

ou entrar no site da COHAB Campinas:

nescessário para inscrição no programa MCMV -

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

COHAB - CP, aasim como locais de incrissão,

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

dias e horários de funcionameto!

25/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Abri uma solicitação 000760 on-line porém não

25/03/2015

acho que fui bem compreendida. Eu disse que há

Com relação ao empreendimento Takanos,

apartamentos ainda não ocupado pelos

condomínios 1, 2 e 3, todos os contratos já foram

proprietários e não que foram ocupados

assinados pelos beneficiários. Quando isso

indevidamente. Eu sei que depende de sorteio,

ocorre, as denúncias de não ocupação devem ser

mas sei também que foi dado prazo para todos os

realizadas diretamente com a Caixa Econômica

sorteados se mudarem o que vejo é desinteresse

Federal que verificará a irregularidade.

por parte deles. Sei também que os imóveis são

Constatada a irregularidade a Caixa tem que

todos pela Caixa Econômica Federal, porém

mover um processo judicial para retomada do

SHIRLEI OLIVEIRA

gostaria que vocês tivessem a ciência que há sim

Programa Minha

imóvel, e somente após a conclusão do mesmo

PEREIRA

muitos apartamentos que além de vazios estão

Casa Minha Vida

poderá ser dado novo destino ao imóvel. Caso

também apenas acumulando o pagamento,

esse fato ocorra, a Caixa notificará o Poder

enquanto isso há uma mãe aqui pagando aluguel

Público para providenciar nova indicação, a qual

com duas crianças, querendo pagar um imóvel

deverá respeitar o cadastro reserva que existe

porém não fui contemplada nos sorteios. Só

para o empreendimento. Agradecemos as

queria saber se nesses casos vocês passavam

informações, porém, as mesmas devem ser

os imóveis á adiante, pois imagino que se não foi

encaminhadas junto à Caixa através do 0800.

ocupado até o momento significa que talvez nem

Caso reste alguma dúvida, estaremos à

formalizaram a papelada junto a CEF. Att Shirlei

disposição para esclarecê-las.

26/03/2015

Oliveira

25/03/2015

Anônimo

Boa tarde Gostaria de saber se maiores de 18
anos podem fazer a inscrição.

Outros

Sim, pode ser feita a inscrição. Veja no site da
Cohab Campinas a documentação necessária.

25/03/2015

DATA

NOME

25/03/2015

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde Gostaria de saber se maiores de 18
podem fazer a inscrição.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Sim, pode ser feita a inscrição. Veja no site da
Cohab Campinas a documentação necessária.

DATA
RESPOSTA
25/03/2015

Prezada cohab, Boa tarde gostaria de uma
orientação de quando começara a inscrição para
minha casa minha vida aqui de goiania. Quais
25/03/2015

jociane reis soeiro

documentos eu preciso no dia da inscrição e se
pelo fato deu não ter "comprovante de renda" se

Programa Minha
Casa Minha Vida

Procure a Companhia de Habitação de sua
cidade/estado e informe-se, pois somos da Cohab

26/03/2015

de Campinas, Estado de São Paulo.

me impedi de me inscrever? De já agradeço aos
senhores.

26/03/2015

Marcelo Pereira de
Magalhaes

Favor comparecer na Cohab Campinas, no

meu pai ja faleceu ha muitos anos gostaria de
saber qual o procedimento devo seguir pra

Outros

inventario sendo que minha mae ainda vive

horário das 8:00 as 16:00 horas, de segunda à
sexta-feira para se informar, ou então nos enviar

26/03/2015

o nome do seu pai.
Apenas pessoalmente. Favor comparecer na
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB

26/03/2015

Damaris

Bom dia! Como faço para fazer o cadastro na
Cohab? Pode ser feito pela internet? Damaris

Outros

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS

26/03/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.

26/03/2015

26/03/2015

KELLY CRISTINA LOPES
DOS SANTOS

Eliana

BOM DIA PRECISO UMA COPIA DO
CONTRATO PARA FILHO ESTA LEVANDO

Favor comparecer o adquirente ou responsável
Cópia de contrato

FACULDADE,
Bom dia, Em 2001 fiz um cadastro e até hj não fui
chamada?

legal, de segunda à sexta-feira, das 8:00 as 16:00

26/03/2015

horas para solicitar.
Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto)

26/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

OI BOM DIA RECEBI UMA CARTA NA MINHA
CASA PEDIDO O COMPARECIMENTO NA
26/03/2015

Anônimo

UNIDADE COHAB PARA RENOVAÇÃO DO

Programa Minha

Favor comparecer na data especificada na

CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA E TA

Casa Minha Vida

convocação.

Programa Minha

Favor comparecer na data estipulada na

Casa Minha Vida

convocação.

26/03/2015

MARCADO PRA IR DIA 8 DE MAIO, PODE IR
ANTES DESSE DIA OU SOMENTE NO DIA ?
BOM DIA RECEBI UMA CARTA NA MINHA
CASA MARCANDO O DIA DA RENOVÇÃO DO
CADASTRO DA MINHA CASA MINHA VIDA E
26/03/2015

Anônimo

TA MARCADO PARA DIA 8 DE MAIO
GOSTARIA DE SABER SE PODE IR ANTES OU

26/03/2015

SOMENTE NO DIA MARCADO ? OBRIGADA
AGUARDO UM RETORNO .
Boa tarde Estamos enviando este email para
podermos regularizar minha situação junto a
26/03/2015

vera lúcia lopes

COHAB tendo em vista que minhas pendências
foram sanadas. Peço ainda orientações sobre

Somos da Cohab de Campinas, procure na sua
Termo de Quitação

região onde é a Cohab em que a senhora possui

26/03/2015

um imovel.

como proceder para regularizar minha situação
junto a COHAB.

Pode sim fazer o cadastro. Favor comparecer
pessoalmente na COHAB Campinas para retirar a
relação de documentos (segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site da

26/03/2015

Anônimo

Gostaria de saber se pessoa solteira pode

Programa Minha

participar deste programa?

Casa Minha Vida

COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.

26/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Pode sim fazer o cadastro. Favor comparecer
pessoalmente na COHAB Campinas para retirar a
relação de documentos (segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site da

Gostaria de saber se, sendo mãe solteira eu
26/03/2015

Mariana Augusta Pinto dos

tenho chances de me cadastrar no programa.

Programa Minha

Santos

Moro de favor na casa de parentes e ainda não

Casa Minha Vida

consegui minha casa própria. Agradeço a atenção

COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Verificar no lado direito (ícone verde)

26/03/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

COMO FAÇO PARA FAZER INSCRIÇÕES PELA
26/03/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

NATALIA FAGUNDES

COHAB? QUANDO SERÁ O PROXIMO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

OFFMANN

SORTEIO? E QUAIS DOCUMENTOS PRECISO?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DESDE JA AGRADEÇO ATT NATÁLIA

26/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

PRECISO DA SEGUNDA VIA DO BOLETO
PARA PAGAMENTO DA PARCELA 121/140
26/03/2015

Nelson Avelino Guedes
Junior

A Cohab Campinas não possue adquirentes em

VENCIDA EM 10/03/2015 POIS O CORREIO
NÃO ENTREGOU E AO ENTRAR NO SITE NÃO
SOUBE COLOCAR O NUMERO DO CONTRATO
QUE NÃO ACHEI ESSE CAMPO NO BOLETO
ANTERIOR PAGO. OBRIGADO

Outros

Nova Odessa. Procure a Cohab Bandeirantes no
telefone: 3731-7600.

26/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastro é feito apenas pessoalmente.Favor
comparecer na COHAB Campinas para retirar a
relação de documentos (segunda à sexta-feira

Prezados, boa tarde. Me inscrevi no processo da

das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site da

COHAB e gostaria de ver meu cadastro, coloco
26/03/2015

LARISSA FARINAZZO

meu CPF e aparece que não esta cadastrado, eu

VIEIRA

fiz o cadastro apenas pelo site, por isso ele não é

COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Outros

Verificar no lado direito (ícone verde)

26/03/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

valido? Tenho o papel que imprimi com o numero

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

da inscrição. Att, Larissa Farinazzo.

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

27/03/2015

Anônimo

QUAIS OCUMENTOS NESSESARIO PARA
FAZER INSCRISAO

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
27/03/2015

Rafael dos Santos Barreto

Comofaço pra mim cadastrar na cohabcp

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

27/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia! Moro no endereço citado acima e alguns
meses retiraram alguns moradores da beira do rio
e deixaram toda sujeira no local, esta cheio de

27/03/2015

Romy Rubin de Toledo

mato com entulhos sem contar que um dos

Por tratar-se de área pública a informação sobre

moradores "Eliseu" ainda não foi retirado do local

a não retirada da família que já foi beneficiada

e o mesmo está com dois apartamentos no

com unidade habitacional no Bassoli, deve ser

Bassoli está alugando essa casa que ainda não

passada para a Secretaria de Habitação, através

retiraram e estão juntando lixos recicláveis e por
esse motivo, minha casa que é particular e pago

Outros

do telefone 19-31199633, eles são os
responsáveis pela retirada e demolição das

todos os impostos, está enchendo de ratos

unidades. Quanto a sujeira que ficou no local

encima do forro e escorpiões. Peço que por

após a demolição das unidades já retiradas entrar

gentileza tomem providencias o quanto antes.

em contato com o 156 que acionará a Secretaria

qualquer duvida estou a disposição meu celular é

responsável.

15/04/2015

9-8833-9332. Todos os vizinhos dos terrenos
particulares estão revoltados. Aguardo retorno.
Obrigado
27/03/2015

Anônimo

Gostaria de saber quando sera o próximo sorteio

Programa Minha

de moradias?

Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

27/03/2015

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

27/03/2015

joao da silva junior

nao tenho imovel da Cohab

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Tem uma casa abandonada no bairro onde moro
e eu invadi pra mora com meu filho. Pois estou
27/03/2015

Andressa

desempregada e com a pensão dele nao da pra
pagar aluguel. Gostaria de saber co.o faco para
regularizar as contas com a cohab

Regularização
Fundiária

27/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
27/03/2015

silvio abel

como faço pra fazer um cadrasto e o mes e dias e
horario

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
boa tarde, preciso de informações sobre a
27/03/2015

Anônimo

aquisição de imóvel da cohab após sorteio, em
caso de divórcio.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se houver divorcio, o juiz deverá julgar para quem
ficará o imovel ou se haverá a venda para divisão

30/03/2015

do mesmo.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:

27/03/2015

Celso Candido Brandao

solicito cadastro para minha casa minha vida ou
programa social

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/03/2015

joselene

Queria saber como faço pra agendar um horário

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

na cohab para me cadastr ar

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

30/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/03/2015

DAYARA CRISTINA

BOA NOITE GOSTARIA DE SABER QUANDO

MARTINS

SE INICIA O CADASTRO DA COHAB

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
30/03/2015

Anônimo

bom dia havera expediente dia 02/04/15

Outros

Sim, normalmente no dia 02/04/2015 e não
haverá no dia 03/04/2015.

30/03/2015

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
30/03/2015

Anônimo

até quando posso me inscrever na minha casa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

30/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Venha fazer o cadastro e quando tivermos

DATA
RESPOSTA

imóveis com renda superior a R$ 1.600,00 o
senhor será chamado. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para

Olá, Tenho interesse em comprar um imóvel pela

retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

Cohab, e gostaria de saber como funciona. uma
30/03/2015

Luis Fernando

vez que tenho uma renda mensal de $ 2330,00 e

Programa Minha

um valor a mais de $ 500,00. gostaria de saber

Casa Minha Vida

como faço para adquirir um empreendimento de

feira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br

30/03/2015

Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

vocês. No aguardo por esclarecimentos.

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmentena COHAB

30/03/2015

celia regina martins zanini

Gostaria de fazer um cadastro para adquirir um

Campinas para retirar a relação de documentos

imóvel. Meu marido é autônomo e nós não

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

possuímos nenhum imóvel em nosso nome.

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Tenho 54 anos e meu marido tem 62 anos.
Precisamos e pedimos a gentileza se possível de

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

nos responder para que consigamos o quanto

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

antes. Agradeçemos e aguardamos. Sra Célia

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Zanini

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da

30/03/2015

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Não é necessário. Favor comparecer
pessoalmente na COHAB Campinas para retirar a
relação de documentos (segunda à sexta-feira
das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site da
Gostaria de saber se é preciso estar empregado
30/03/2015

iranir andrade

para fazer o cadastro, pois não tenho emprego e
nem marido, só meus filhos trabalham. Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Verificar no lado direito (ícone verde)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO.

30/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
30/03/2015

Cintia Ribeiro

Gostaria de saber oque é preciso para a inscrição

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

na cohab. Aguardo retorno. Obrigada

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
30/03/2015

SERGIO SILVA

CASA

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente na COHAB

30/03/2015

Anônimo

Boa tarde! Gostaria de saber se pessoas que

Campinas para retirar a relação de documentos

moram em casas de área de risco tem algum tipo

(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

de preferencia, ou se todas vão para o sorteio

ou entrar no site da COHAB Campinas:

independente da situação em que moram. Tem
uma invasão perto de minha residencia onde uma

Outros

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

senhora mora e casa dela ja caiu metade no

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

córrego ela é sozinha e gostaria dessa

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

informação para ela. Obrigada

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

30/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O contrato 1160088 está ativo, com prazo de
financiamento previsto para o mês abril de 2020.
30/03/2015

Lucia Setsuko Nagata da
Costa

Gostaria de saber se tenho algum débito em
haver , pois verifiquei que consta 2 protesto em

No momento existe apenas uma parcela em
Outros

meu nome

aberto, referente ao mês de março de 2015. A

08/04/2015

Cohab- Campinas esclarece que não realiza
protestos quando da existência de débitos.
(Advogada Karina Cren).

olá! É possivel adiantar o pagamento da ultima
parcela do financiamento da casa, para iniciar o
pedido da minuta da escritura? com o recibo de
pagamento em mãos já pode dar
30/03/2015

Anônimo

encaminhamento ou o sistema so dará baixa na

Minuta de Escritura

data correta que corresponde o boleto? é

Favor nos informar o número do contrato, nome
do adquirente e endereço.

31/03/2015

aconselhavel adiantar para poder obter mais
rapido ou a demora é a mesma de 60 dias ou
mais dia?
Favor comparecer pessoalmente na COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

30/03/2015

alisson lucas nascimento da
silva

Eu preciso de uma moradia estou pagando
aluguel no momento e desempregado conto com
sua ajuda obrigado .

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

31/03/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sextafeira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.

Bom dia fiz meu cadastro na cohab desde 2001 e
30/03/2015

elenita gomes chellis

ultima atualização foi em 2013 porem não recebi
a carta para atualização deste ano gostaria de
saber se preciso comparecer????

Consulte a lista com as datas para fazer o
Outros

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
direto).

31/03/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não, apenas pessoalmente. Favor comparecer na
sede COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas), ou entrar no site da COHAB
31/03/2015

Luan de sousa calgarotto

eu consigo fazer o cadastro de moradia pelo site

Outros

Campinas: www.cohabcp.com.br Verificar no lado
direito (ícone verde) DOCUMENTOS

31/03/2015

NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE
INTERESSE EM MORADIA. O cadastro é feito de
segunda à sexta-feira, das 8:00 ás 16:00 horas,
na sede da COHAB Campinas e é GRATUITO.
Consulte a lista com as datas para fazer o

gostaria de saber como faco para atualizar meu
31/03/2015

luis fernando batista

cadastro..foi feito em 2009..e nao chego carta

Outros

para atualizar....obrigado..

RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado

06/04/2015

direto)

verificando pela internet..e avistei q minha data de
31/03/2015

luis fernando batista

atualização já passo..gostaria de saber se posso
comparecer em outra data porque fique sabendo
ja tinha passado...obrigado..

Outros

Compareça para agendar uma nova data, ou
ligue para o fone 3119-9522 e informe-se.

06/04/2015

