cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, por gentileza, gostaria de saber se caso
já teriam alguma resposta referente a minha
01/08/2015

Rochelli Donizeti Correa

solicitação do dia 16 de julho de 2015,
correspondente ao SIC : 2015/001408. Fico no
guardo de sua resposta, desde já lhe agradeço.

Outros

BOA TARDE JA FOI RESPONDIDO E
SOLICITADO VIR NA COHAB

31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O atendimento para cadastro é presencial, de 2ª
a 6ª feira das 8h às 16h na Avenida Prefeito Faria
Lima, 10 - Parque Itália Campinas-SP. Deverá
apresentar os seguintes documentos, somente o
original: •CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
Gostaria de saber se estão fazendo inscrição de
01/08/2015

Anônimo

cadastro para moradia, fico no aguardo
katiacracco@hotmail.com

mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

03/08/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

olá eu gostaria de saber o pq o meu nome não
consta mas na lista dos sorteios?eu entro no site
02/08/2015

marilene martins de souza

raramente e procuro o meu nome e cpf,e não
encontrou mas o meu nome,so encontrei uma
vez,depois de um més depois eu não encontrou
mas...

No seu cadastro a renda informada esta acima
Outros

de R$ 1.600,00 por este motivo poderá entrar em
outros projetos.

07/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer inscrição,
trazendo os seguintes documentos originais:
•CPF (do casal); •RG (do casal); •RG e CPF
(daqueles que moram no imóvel maiores de 18
anos); •Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
02/08/2015

Solange Cristieide Barbosa Como se inscrever para concorrer a uma casa em
de Araújo

Campinas?

Programa Minha

uma correspondencia do ano de 2013 e outra do

Casa Minha Vida

ano de 2015; •Carteira de Trabalho (do casal e

03/08/2015

dos dep. habitacionais); •Comprovante de renda
formal: três últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais); •Certidão de
nascimento (se solteiro); •Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado a mesma
com a averbação; •Certidão de óbito (se viúvo);
•Em casos de deficiência na composição familiar
apresentar: atestado médico que comprove a
deficiência alegada e que contenha o nº da
Classificação Internacional de Doenças – (CID) e
a classificação da Deficiência de acordo com

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Prezados, participei do 62º fórum nacional de
habitação social em Campinas, realizado nos dias
30, 01,02 em campinas e necessito do certificado
de participação, e para tanto envio os dados da
entidade, da qual sou integrante. Associação

Informamos que a organização do Fórum foi de

Cultural Educacional e Assistencial Afro Brasileira

responsabilidade da Associação Brasileiras de

Ogban CNPJ 69.260.271/0001-82 participante
03/08/2015

arlete de lourdes isidoro

Arlete de Lourdes Isidoro (presidenta) CPF

Cohab's, e que a Cohab Campinas, assim como
Outros

outros agentes financeiros, apenas particiou do

66714540868 rg 6626021-8 fone para contato 11-

Fórum. Portanto, para maiores informações entre

997889495 Estou enviando por este meio, pois

em contato no telefone (61) 3327-2003 ou por e-

não consegui acessar, o contato do fórum, peço

mail abcohabs@uol.com.br

pois o favor de encaminharem para os
organizadores, para providencia. Sendo para o
momento agradeço Atenciosamente Arlete de
lourdes isidoro Associação ogban

03/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estive na Cohab dia 37/07/15 as 14hs e neste dia
retirei o nome do cônjuge que se encontra no
meu cadastro por motivo de estar comigo
mais.Na hora que a Senhora estava tentando tirar
o nome dele teve um pouco de dificuldade com i
sistema e pediu ajuda,porém disse que ja tinha
cocluido sozinha a retirada que nao precisava
mais de ajuda e me disse que o nome dele ja nao
estava mais no meu cadastro a partir de
03/08/2015

Juliana Cristina Teixeira

agira.Mas isso nao aconteceu,consultei minha

Programa Minha

inscrição no site e constatei que o nome dele

Casa Minha Vida

Thiago esta sim no cadastro,creio que houve uma
falha nesse caso e portanto solicito a retirada
imediatamente como foi solicitado no dia e a
atendente confirmou mas nao concluiu a retirada.
Como ela estava com dificuldades em retirar,pode
ser que nao o fez devidamente correto e o
sistema acusou ok pra ela,mas na prática nao
deu certo.Aguardo providências Grata Juliana C.
Teixeira

Consultei seu cadastro e do mesmo consta
sozinha. No site nao esta atualizado. So esta
voce e sua filha no cadastro

07/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a esse tipo de denúncia temos a

03/08/2015

Anônimo

Bom dia Gostaria de informar ao responsáveis

seguinte informação: A Caixa Econômica Federal,

que no condiminio Abaeté 1 no bairro jardim san

que mantém o contrato firmado com os

diego na rua Jair Ferreira n 463. Quê

beneficiários do referido empreendimento,

apartamentos foram invadidos e alguns estao

Programa Minha

disponibilizou o 08007216268 para denúncias e

sendo vendidos no bloco 4 tem 3 apartamentos

Casa Minha Vida

comunição do Programa "De olho na Qualidade

quê estão nestas situações q foram invadidos sao

da Minha Casa Minha Vida" Orientamos a utilizar

eles apartamentos 1/ 2 / 4 e no bloco 3 o

esse recurso, e obter informações junto a CAIXA,

apartamento 12 e o 21.att.

instituição a qual os beneficiários possuem

03/08/2015

vínculo contratual.
Em resposta a esse tipo de denúncia temos a
seguinte informação: A Caixa Econômica Federal,
que mantém o contrato firmado com os
Apartamentos ni Abaeté 1 no san Diego foram
03/08/2015

Anônimo

invadidos aptos 1 / 2 4 e 24 isto no bloco 4 E no
bloco 3 os apartamentos 12 e 21.

beneficiários do referido empreendimento,
Programa Minha

disponibilizou o 08007216268 para denúncias e

Casa Minha Vida

comunição do Programa "De olho na Qualidade

03/08/2015

da Minha Casa Minha Vida" Orientamos a utilizar
esse recurso, e obter informações junto a CAIXA,
instituição a qual os beneficiários possuem
vínculo contratual.

olá Boa tarde gostaria de saber fiz o

Ainda não temos data prevista para o próximo

recadastramento em julho de 2015 como e o

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

processo apartir de agora vcs tenham data ja de
03/08/2015

Anônimo

quando sera o proximo sorteio de 2016 faz 6 anos

Outros

Campinas as notícias em relação aos

que estou cadastrada no programa minha casa

Empreendimentos que serão sorteados.

minha vida, fico no aguardo de minha pergunta

www.cohabcp.com.br

muito obrigada.

04/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
03/08/2015

Samanta Barros Souza

Solicito o cadastro para minha casa Minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Vasconcelos

vida,pois não possuo imóvel próprio.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

04/08/2015

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 temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
03/08/2015

Anônimo

quando acontecera o próximo sorteio do

Programa Minha

Campinas as notícias em relação aos

Programa Minha Casa Minha Vida.

Casa Minha Vida

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br lo R. B. Ribeiro Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

04/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Oi meu nome é thayna moro com minha mãe

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Cristina e com minha irmã Ohana a casula.
Moramos em aluguel,pagamos 600 reais de

03/08/2015

aluguel. eu trabalho fixo : salario 732,00 minha

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

mãe trabalha : ela é diarista (faxineira) Queria

Campinas para retirar a relação de documentos

poder ter essa oportunidade de ter uma casa para

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

morar com minha mãe e a minha irmã,que são a

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Thayna Fernanda

minha família . a situação aqui esta difícil muita

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Domingues

conta pra pagar problemas financeiros e mais o

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

aluguel que a gente mora . Por isso me escrevi e

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

por meio dessa mensagem eu peço uma

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

oportunidade uma grande ajuda de vocês para

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

que me dê uma casa para morar e eu ter a

COHAB Campinas e é GRATUITO.

04/08/2015

felicidade de poder dizer ISSO É NOSSO . muito
obrigada espero que leiam com atenção beijos
thayna .
EU FIZ O CADASTRO EM 2009 E PEDIRAM
03/08/2015

lilian teixeira gonçalves

Compareça na data e horário especificados na

PARA FAZER O RECADASTRAMENTO ESTE

Programa Minha

convocação recebida em sua residência e

MÊS ,GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE A

Casa Minha Vida

atualize seu cadastro para poder párticipar dos

MINHA CADASTRAL ..OBRIGADO

próximos sorteios.

04/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
03/08/2015

rosimery pereira marins

QUERO ME CADASTRA NA COHAB

Outros

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

04/08/2015

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 noite eu li no site que já saio os nomes que
Ainda não temos data prevista para o próximo

vão participar do sorteio de 2015 e lá está escrito
que se o nome da gente estiver nessa lista a
03/08/2015

Anônimo

gente já pode ir torcendo pra ser sortiado que lista
é essa pelo amor de deus que eu não seiiii me
explica com clareza por favor obrigado pela
atenção

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

04/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 se estão abertas ou
04/08/2015

Débora

se há previsão para inscrições de moradia
própria. 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

04/08/2015

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 temos data prevista para o próximo

04/08/2015

Anônimo

gostaria de saber se ja tem data prevista pra

Programa Minha

algum sorteio?

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

04/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
A certidão do imóvel poderá ser solicitada no 3º

estou precisando da certidão do meu imóvel, já
04/08/2015

ideh da silva mendes

que não tenho o contrato, estou precisando
urgentemente para levar a Caixa Economica para

Cartorio de Registro de Imóveis de Campinas.
Outros

constará em nome da Cohab/Campinas.

boa tarde.. infelizmente não pude comparecer na
tãmara

data q esta prevista para o meu recadastramento

Programa Minha

, gostaria de saber se ainda posso faze-lo. Grata

Casa Minha Vida

desde já

13/08/2015

e Venda e a mesma não foi registrada, o imóvel

fazer o móveis card

04/08/2015

Porém se ainda não lavrou a Escritura de Compra

Favor comparecer pessoalmente para agendar
nova data ou ligar para o fone: 3119-9522 para se
informar.

04/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde ! Gostaria de saber, quando será o
próximo sorteio para o programa minha casa
04/08/2015

Anônimo

minha vida ? Vi que saiu uma lista de pessoas
aptas para participar, e gostaria de saber, quando

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
Programa Minha
Casa Minha Vida

será o próximo sorteio ! Agradeço desde já.

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

04/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
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),

Venho por meio desta solicitar minha inscrição na
04/08/2015

ou entrar no site da COHAB Campinas:

patricia paula borges

Cohab/ minha casa minha vida, por motivos

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

fagundes

financeiros e dificuldade em conseguir um

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

financiamento. aguardo ansiosamente um retorno

05/08/2015

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

04/08/2015

Taís Ferreira de Brito

Conto com esse programa Minha Casa minha

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

vida, para realizar o sonho da casa própria, pois

ou entrar no site da COHAB Campinas:

sou muito nova e não tenho chances de um

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

empréstimo imobiliário, moro de favor com a

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

minha mãe, pois meu pai veio a óbito. Aguardo

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

resultados positivos sobre minha solicitação.

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

05/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Consulte a lista com as datas para fazer o seu
RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Sou cadastrado desde 11/10/207, e gostaria de
05/08/2015 Jose Ricardo Lopes Falcão

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

saber se receberei alguma correspondência caso

Programa Minha

direto) - RECADASTRAMENTO Ainda não temos

vier a ser convocado. E gostaria de saber qual

Casa Minha Vida

data prevista para o próximo sorteio. Acompanhe

será a data do próximo sorteio.... Grato

05/08/2015

pelo site da COHAB Campinas as notícias em
relação aos Empreendimentos que serão
sorteados. www.cohabcp.com.br

queria mais informações a respeito de um cartão
05/08/2015

maria mariza pereira
rodrigues

que minha irmã recebeu uma carta para retirá-lo
na coahb ! pois eu ainda não recebi nada! são

Outros

para todos os cadastrados ? pois atualizei meu

Este cartão é o comprovante de sua inscrição na
Cohab Campinas.

05/08/2015

cadastro em 02/2015 !
queria mais informações a respeito de um cartão
05/08/2015

maria mariza pereira
rodrigues

que minha irmã recebeu uma carta para retirá-lo
na coahb ! pois eu ainda não recebi nada! são
para todos os cadastrados ? pois atualizei meu
cadastro em 02/2015 !
BOM DIA EU EECEBI A CARTA MAS PASSOU

05/08/2015

Anônimo

Outros

DO DIA DE EU IR EU POSSO IR HOJE PRA
RENOVAR O CADRASTRO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Este cartão é o comprovante de sua inscrição na
Cohab Campinas.

05/08/2015

Favor comparecer até a Cohab Campinas para
agendar nova data ou ligar para 3119-9522 para
se informar.

05/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 moro com meus pais eu minha esposa e
05/08/2015 johnny de campos rodrigues

ou entrar no site da COHAB Campinas:

minha filha e gostaria de saber como faço para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

participar do sorteio pois somente eu em minha

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

família possui renda .

05/08/2015

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:

Como faço a inscrição para o sorteio de um
05/08/2015

Anônimo

apartamento porquê preciso de u lugar para
morar

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.

05/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Há alguns anos atrás solicitei um imóvel
(apartamento) e fui prontamente atendido, mas
por razões pessoais na época não assumi o

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

imóvel. a pergunta é: Como está a minha situação
05/08/2015

Carlos Roberto de Paiva

em relação a Cohab? Tenho que fazer outra

Outros

inscrição ou a antiga ainda está válida? Apenas

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

05/08/2015

direto) - RECADASTRAMENTO

atualizar o cadastro? Retorno: e-mail :
arlospaiva@ig.com.br Telefones: (19( 988144102
ou 3291-8247
Boa tarde ,venho por meio deste pedir a Cópia do
05/08/2015 SONIA APARECIDA LEBRE

Contrato Particular de promessa de Compra e

Favor comparecer até a Cohab Campinas o

venda firmado e 06/11/1993 .Gostaria de saber

adquirente ou responsável legal para fazer tal

qual o procedimento para ter este documento em

Cópia de contrato

solicitação, de segunda à sexta-feira, no horário

05/08/2015

das 8:00 as 16:00 horas.

mãos já que na época não peguei. Sem mais ,
fico no aguardo.

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Informacoes para cadastramento de residência
05/08/2015

Leandro Rocha da Silva

ppelo programa minh casa minha vida e de como
funciona o programa pela cohab

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.

06/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, gostaria apenas de tirar uma dúvida.
Posso fazer o Recadastramento via online? Caso
não, quais são os documentos necessários para
06/08/2015

Nayara helena benedito

fazer o recadastramento? Antes de tudo, tem
como saber pela internet, ou por telefone, verificar

Consulte a lista com as datas para fazer o seu
Programa Minha

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

Casa Minha Vida

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

06/08/2015

direto) - RECADASTRAMENTO

no CPF da pessoa que ela já possui um
cadastro? Fico no aguardo. Obrigada, Nayara!

O cadastro é feito apenas pessoalmente. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB

Bom dia! Tentei fazer o cadastro sem ser a opção

Campinas para retirar a relação de documentos

anônimo, mas dá erros quando envio. Gostaria de

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

saber, se existe algum empreendimento pra quem
06/08/2015

Anônimo

tem renda um pouco acima do R$ 1.600,00,

Programa Minha

dentro desse plano do governo, minha casa

Casa Minha Vida

minha vida? Pode ser na região de Campinas
também. Agradeço as informações. Valéria
Camargo de Almeida

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.

06/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 quando abrirá
06/08/2015

Anônimo

inscrições para o projeto minha casa minha vida.
Muito obrigada desde já. Att,

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

06/08/2015

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),

Oi tenho uma bebe de 7 meses , moro na cas ada

ou entrar no site da COHAB Campinas:

minha mae . queria saber se ainda posso fazer
06/08/2015

gislaine dos santos lima

incricão esse ano para sorteio de apartamento

Outros

tenho 21 anos e nao trabalho no momento.

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

06/08/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

obrigada des de 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.

Boa Tarde Estou precisando de uma copía do
06/08/2015

Deise Regina Coan

contrato para regularização na Prefeitura. Desde
já agradeço a atenção.

Favor ligar para a Cohab Campinas nos fones: 19
Cópia de contrato

- 3119-9575 / 3119-9576, de segunda á sextafeira das 8:00 às 16:00 horas e solicitar.

06/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Fiz o recadastramento das minhas
informações em maio, porém a pessoa que me
atendeu me deu um papel com a data para eu

Favor ligar para a Cohab Campinas e solictar a

voltar para pegar um cartão. Porém acho que
06/08/2015

Amanda

perdi esse papel gostaria de saber como faço

Outros

para saber que dia que eu deveria ir. Nome:

data de retirada> Não podemos lhe informar por
este email, pois a senhora não nos enviou o

06/08/2015

número do seu CPF ou seu nome completo.

Amanda Carolina Sousa Vieira - CPF
422.250.028-35 No aguardo, Desde já agradeço.
Amanda Vieira

06/08/2015

Anônimo

Qualquer corespondência recebida em seu

Gostaria de saber qual o tipo de comprovante de

Programa Minha

endereço e de que ano tem que ser ?

Casa Minha Vida

endereço e em seu nome, de julho 2013 ou
anterior e outra de julho ou agosto de 2015. A

07/08/2015

relação de documentos está neste site da Cohab
Campinas.

Boa tarde. Ontem solicitei uma informações
referente ao dia que eu tenho que ir buscar o
cartão o numero da solicitação foi Ano 2015
código 001540, porém solicitaram para que eu
07/08/2015

Amanda Carolina Sousa

entrasse em contato por telefone, mas não estou

Vieira

conseguindo ligar. Então gostaria de saber se
com o meu número de CPF vocês conseguem
verificar. Meu CPF é 422.250.028-35 - Amanda
Carolina Sousa Vieira. No aguardo, Desde já
agradeço. Atenciosamente. Amanda Vieira.

A data para retirada de seu cartão é 24/08/2015,
Outros

das 8:00 as 16?00 horas aqui na sede da Cohab
Campinas.

07/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde Venho novamente pedir uma cópia do
contrato, pois no site não consigo acessar nada
07/08/2015

Deise Regina Coan

na parte Consuta de Inscrição o CPF do meu pai

Cópia de contrato

Favor ligar para: 3119-9576 e solicitar.

07/08/2015

consta como não cadastrado, por favor preciso
disso como uma certa urgencia. Obeigada.
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 como faço para
07/08/2015 Aline Gonçalves de Almeida

fazer minha inscrição. se há possibilidade de

Outros

fazer pela internet. Grata, Aline

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

07/08/2015

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. Perdi a data de buscar o cartão de
07/08/2015

Grazielle França de Jesus

cadastro do cim, eu corro o risco de perder o meu
cadastro e posso pegar o cartão outro dia?
Agradeço a atenção

A sua data para retirada foi 06/08/2015. Pode vir
Outros

retirar de segunda à sexta-feira, das 8:00 as
16:00 horas aqui na sede da Cohab Campinas.

07/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Oi já faz 10 anos ki me cadstrei e ate hoje eu não

maria lindenalva viveiros
sobrinho da silva

combinado , já tem as pessoas certas , eu preciso
muito ,vcs pode vim aqui em casa ver. me ajude

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

direto) - RECADASTRAMENTO Ainda não temos

Casa Minha Vida

data prevista para o próximo sorteio. Acompanhe
relação aos Empreendimentos que serão

mais pagar aluguel sem poder . ta muito dificio.eu

sorteados. www.cohabcp.com.br

já to perdendo as esperança .
ver se a vinculo de gasto na retirada da minuta do
Anônimo

imovel de seu catarino correia de souza rg n-

10/08/2015

pelo site da COHAB Campinas as notícias em

.com uma casa ou apartamento , eu não aguento

07/08/2015

RESPOSTA

RECADASTRAMENTO no site da Cohab

tenho 3 filhas e tenho problemas de saúde ,por
07/08/2015

DATA

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

consegui ,pelo amor de Deus me ajudem , pois
isso mão consigo emprego.ouvi dizer ki já e tudo

RESPOSTA

Favor nos enviar os dados compeltos do
Minuta de Escritura

15347.199-2ssp sp

adquirente, nome, enderelço do imóvel ou

10/08/2015

responsável legal.
Se ainda não efetuaou seu cadastro, favor

08/08/2015

Patricia da Silva

Sou mãe solteira, tenho dois filhos, de 8 e 3

comparecer pessoalmente até á COHAB

anos,sem pensão, pago aluguel(900,00), com um

Campinas para retirar a relação de documentos

salário de 1200,00, todo mês atraso um aluguel,

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

não estou suportando mais essa pressão, cada

ou entrar no site da COHAB Campinas:

dia mais difícil, já pensei em entregar meus filhos
pra adoção, ninguem merece viver nessa

CADMUT

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

situação, me perdoem, mas só que vive o que

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

vvio, sabe como estou sofrendo, pelo amor de

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Deus me ajudem. Patricia

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

10/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde entrei para saber sobre o sorteio e
constatei que meu nome esta no mp convocados
para recadastramento do CIM gostaria de saber o
que se refere e também estou na lista dos
08/08/2015

Carlos Antonio De Souza

sorteados de 2015 o que realmente se procede

Farias

porém não recebi nenhum tipo de correspondecia

Outros

em relação a minha convocação que estava

O cadastro e o recadadsatramento é feito para
moradores da cidade de Campinas. Como o
senhor mora em Hortolândia procure a Prefeitura
de sua cidade.

10/08/2015

marcada para o dia 05/08/2015 as 15:00 gostaria
muito de explicação e como devo agir nesse caso
. Dedes já Garato.

09/08/2015

Márcia Rodrigues da Silva
Camargo

Boa tarde! Preciso do papel da quitação do
imóvel referente a hipoteca averbada sob nº 01

Favor nos enviar o nome completo do adquirente,
Termo de Quitação

matricula nº 53961. Agradeço sua atenção

enedereço do imóvel para podermos lhe informar

10/08/2015

à respeito.

bom dia fui convocada para recadastramento no
CIM e foi remarcado para dia 12/08/2015,
gostaria de saber se eu conseguirei recadastrar
com apenas 2 meses de registro em carteira de
trabalho, e com um comprovante de endereço de
10/08/2015

Aline Souza

2007 e outro atual que era o que faltava (

Programa Minha

comprovante antigo, e registro em carteira),

Casa Minha Vida

gostaria de saber se com esses dados eu
conseguirei, não gostaria de perder mais uma ida
a cohab. *obs (o restante da documentação
necessária está ok) aguardo retorno, grata, Aline
e-mail: alinedesouza21@yahoo.com.br

Sim, estando este comprovante de 2007 em seu
nome. Em relação ao registro na carteira, traga os
holerites destes dois meses de registro.

10/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Olá, bom dia. Gostaria de saber com quantos
10/08/2015

Anônimo

anos posso transferir um imóvel da cohab para o

Outros

meu nome ?

RESPOSTA
Favor nos enviar nome completo do adquirente e
endereço completo do imóvel.

DATA
RESPOSTA
10/08/2015

Bom dia gostaria de saber qual o tipo de imóvel é
feito e se tem local a escolher e valor,forma de

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

pagamento ou seja informação geral de como

Campinas para retirar a relação de documentos

funciona para adquirir um imóvel da Cohab bem

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

gostaria de obter estás informação se for possível

ou entrar no site da COHAB Campinas:

bem no momento é somente informação mesmo
10/08/2015

Ailton Pedro da Silva

já que estou procurando um imóvel para compra-

Outros

lo financiado e que seja adequado para efetuar os

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

10/08/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

pagamentos dentro das minhas condições

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

financeira bem se for possível passar estas

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

informações fico grato caso não seja possível de

COHAB Campinas e é GRATUITO.

uma resposta seja qual for. Grato tenha um bom
dia! Ailton p. Silva

Consulte a lista com as datas para fazer o seu
RECADASTRAMENTO no site da Cohab
Campinas www.cohabcp.com.br (ícone do lado
10/08/2015 everton leite de albuquerque

gostaria de saber se meu nome foi sorteado ?
como faço para atializar meu cadastro.

Outros

direto) - RECADASTRAMENTO Ainda não temos
data prevista para o próximo sorteio. Acompanhe
pelo site da COHAB Campinas as notícias em
relação aos Empreendimentos que serão
sorteados. www.cohabcp.com.br

10/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Carla Gomes

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde! No caso do comprovante de endereço

O comprovante do FGTS serve como

solicita 02 correspondências (ex. loja, banco,

comprovante. Verifique a data de emissão do

fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em

mesmo e retorne com essa correspondência e os

nome do interessado sendo uma do mês atual e a
10/08/2015

TIPO DE

outra de dois anos atrás porém moro com meus
pais as unicas correspondencias em meu nome

Programa Minha
Casa Minha Vida

DATA
RESPOSTA

demais documentos solicitados quando completar
o período solicitado (ou seja 2 anos). Lembramos

11/08/2015

que o atual, em nome do interessado também

são da caixa (fgts), mas não tenho de dois anos

deverá ser apresentado. Sem os comprovantes

atrás em meu nome (tenho 19 anos). O que fazer

ou qualquer outro documento o cadastro não

? Obrigada

poderá ser efetivado.
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:

10/08/2015

MARIA JÉSSICA ARAGÃO

Solicito informações referente ao cadastro para

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

SANTOS

moradia. fico no aguardo.

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.

11/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 quando começam
10/08/2015

Denise Fonseca Matos
Martins

as inscrições para o Programa Minha Casa Minha
Vida nesse ano de 2015 e quais os documentos
necessários para a inscrição. Agradeço a

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/08/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

atenção!

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:

10/08/2015

VANIA GONCALVES

Gostaria de obter informações de

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

ARRAIS

empreendimentos para cadastro na COHAB.

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.

11/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola , gostaria de saber o seguinte . Eu moro com
gisalaine dis santos lima

meu nome , extratos e tal . Mas tenho o nome
limpo . Gostaria de saber se posso esta fazendo

DATA
RESPOSTA

Para fazer a inscrição é necessário trazer

minha mae , porem nao tenho nem uma conta no
10/08/2015

RESPOSTA

qualquer correspondência recebida em seu nome
Outros

e no seu endereço no ano de 2013 ou anterior e

11/08/2015

uma atual de 2015. Pode ser de banco, loja,

uma inscrisao , para o programa de morafia da

telefone, FGTS, nota fiscal, etc.

cohab . Tenho 21 anos e uma bebe de 7 meses .

Esta Cohab/CP já encaminhou a Liberação de

10/08/2015

Márcia Rodrigues da Silva
Camargo

Boa tarde! Preciso do papel da quitação do

Hipoteca para o endereço acima informado, em

imóvel referente a hipoteca averbada sob nº 01

10/03/2010 com Aviso de Recebimento.

matricula nº 53961. nome do adquirente Benedito

Termo de Quitação

Verificamos que foi recebida por Marcia

Mariano de Campos rua Peres Ventura , 195

Rodrigues Camargo, favor verificar nos

conjunto habitacional agostinho alcala, porto feliz

documentos que possui, a correspondência foi

14/08/2015

expedida pela Caixa.
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 ter minha casa ou apartamento.pode
10/08/2015 Paulo sergio Ribeiro da Silva

ser da coab. pago aluguel e gostaria de pagar
algo meu. 019 99381 4060

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.

11/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
10/08/2015

Anônimo

Como faço para cadastrar? Desde já agradeço.

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/08/2015

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.
oi boa noite sou de itapetiniga e queria saber
Favor nos enviar nome do adquirente e endereço

como faco para poder faser o boleto do mes 7
10/08/2015

Anônimo

que nao veio pramin so veio o do mes oito e ja ta

Outros

9580 para se informar.

paga so falta mes sete observacao moro nas
casinhas popular em itapetininga
Bom dia. Fiquei sabendo do recadastramento e fi

Consulte a lista com as datas para fazer o seu

ver se o nome do meu marido havia sido
11/08/2015

Anônimo

chamado. Não recebemos a carta de convocação
e vi que elefoi chamado em março. Tem como
reagendar? Obrigada

completo ou então ligar para 19 3119-9577 / 3119- 11/08/2015

Outros

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

11/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber se fizer a inscrição na cohab,
somos eu e o meu marido, e a ficha for solicitada
, eu tenho o nome no spc/serasa, mas ele nao.
11/08/2015

Anônimo

Isso vai impedir o financiamento? No caso ele
ganha 1218,00 e se encaixa no minha casa

Não tem problema, apenas não pode ter o nome
Outros

restrito na Caixa Econômica Federal de Banco do

11/08/2015

Brasil.

minha vida e eu não trabalho, nesse programa
que seria mais de baixa renda também tem
problema ter o nome no spc/serasa?
O comprovante de endereço pode ser no nome
da mulher ou tem que ser no nome do homem
sendo ele agora o unico que trabalha? Eu e o
meu marido dividimos uma casa com a minha
mae, minha irma de 18 anos, minha irma mais
velha e o marido dela e a filha de 6 meses.
Quando for me inscrever no programa isso não
11/08/2015

Anônimo

interfere não é? Pois dividimos pq o aluguel é

As correspondências pode ser em nome de
Outros

caro e cada um nao tem condições de se manter

qualquer um do casal, desde que sejam casados

11/08/2015

legalmente.

pagando aluguel. E se todos quiserem se
inscrever tem algum problema, pois iremos usar o
mesmo endereço. E quando se inscrever e
comprovar renda sera no meu caso somente eu e
o meu marido, esta correto mesmo morando na
mesma casa né?
11/08/2015

Anônimo

Se eu me inscrever na cohab , posso me increver
no cdhu também?

Outros

Sim, pode pois o CDHU è do Governo do Estado.

11/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

No caso eu moro em hortolandia, tem alguma
11/08/2015

Anônimo

cohab que atende aquela região? Não posso

Outros

fazer o cadastro nesse programa?

RESPOSTA
No caso de Hortolândia, procure a Prefeitura
Municipal.

DATA
RESPOSTA
11/08/2015

Abaixo pontuamos os principais objetivos para a
realização do recadastramento: 1) Realizar o
recadastramento de todas as pessoas inscritas
na COHAB-Campinas (CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia), com a finalidade de
atualizar os seus dados pessoais e
socioeconômicos. 2) Levantar o panorama efetivo
da demanda por moradias existente na cidade de
Campinas, com o objetivo de reduzir a atual
quantidade de inscritos de aproximadamente

Por que pessoas que invadem terrenos,terras

67.554 interessados. 3) Viabilizar a tabulação de

emfim tem privilégio que um trabalhador comum
11/08/2015

Anônimo

assalariado para conseguir uma casa? E mais
para inscrição não pede tanta documentação da a
casa indignação

Outros

dados efetivos e atuais que indiquem o universo
das faixas salariais dos interessados, para

11/08/2015

subsidiar os estudos objetivando a implantação
de projetos habitacionais para as diversas
categorias de renda, dentro da faixa de interesse
social. 4) Confirmar e comprovar o local de
residência ou do trabalho, na cidade de
Campinas, por pelo menos dois anos. 5) Atualizar
os dados para comunicação com o inscrito:
endereço, CEP, telefones, e-mail, etc. 6) Atualizar
os dados referentes à composição familiar, isto é
filhos, dependentes, etc. 7) Obter informações

quanto à situação física (deficiências) dos ins

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Abaixo pontuamos os principais objetivos
para a realização do recadastramento: 1) Realizar
o recadastramento de todas as pessoas inscritas
na COHAB-Campinas (CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia), com a finalidade de
atualizar os seus dados pessoais e
socioeconômicos. 2) Levantar o panorama efetivo
da demanda por moradias existente na cidade de
Campinas, com o objetivo de reduzir a atual
quantidade de inscritos de aproximadamente
Outra indignação como uma mesma pessoa
11/08/2015

Anônimo

consegue ter vários apartamentos? E p uma
inscrição tanta burocracia então qual explicação
para isso? ?????

67.554 interessados. 3) Viabilizar a tabulação de
Outros

dados efetivos e atuais que indiquem o universo
das faixas salariais dos interessados, para

11/08/2015

subsidiar os estudos objetivando a implantação
de projetos habitacionais para as diversas
categorias de renda, dentro da faixa de interesse
social. 4) Confirmar e comprovar o local de
residência ou do trabalho, na cidade de
Campinas, por pelo menos dois anos. 5) Atualizar
os dados para comunicação com o inscrito:
endereço, CEP, telefones, e-mail, etc. 6) Atualizar
os dados referentes à composição familiar, isto é
filhos, dependentes, etc. 7) Obter informações

quanto à situação física (deficiências) dos ins

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Abaixo pontuamos os principais objetivos para a

DATA
RESPOSTA

realização do recadastramento: 1) Realizar o
recadastramento de todas as pessoas inscritas
na COHAB-Campinas (CIM - Cadastro de
Interesse em Moradia), com a finalidade de
atualizar os seus dados pessoais e
socioeconômicos. 2) Levantar o panorama efetivo
da demanda por moradias existente na cidade de
Campinas, com o objetivo de reduzir a atual

Outra indignação eu não posso trabalhar só meu

11/08/2015

Anônimo

marido trabalha pois meu filho tem uma doença

quantidade de inscritos de aproximadamente

crônica que depende de mim 24 hs meu marido

67.554 interessados. 3) Viabilizar a tabulação de

foi fazer a inscrição só porque faltou a certidão de
nascimento dele que o RG prova perfeitamente e

Outros

dados efetivos e atuais que indiquem o universo
das faixas salariais dos interessados, para

poderia se levar no mesmo dia vcs não fazem a

subsidiar os estudos objetivando a implantação

inscrição e os invasores .e quem tem 4

de projetos habitacionais para as diversas

apartamento como explica isso

categorias de renda, dentro da faixa de interesse

11/08/2015

social. 4) Confirmar e comprovar o local de
residência ou do trabalho, na cidade de
Campinas, por pelo menos dois anos. 5) Atualizar
os dados para comunicação com o inscrito:
endereço, CEP, telefones, e-mail, etc. 6) Atualizar
os dados referentes à composição familiar, isto é
filhos, dependentes, etc. 7) Obter informações

quanto à situação física (deficiências) dos ins

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para que serve o RG pra cohab? Se na hora de
inscrição precisa da certidão de nascimento? O
11/08/2015

Anônimo

RG prova oque então? Lá ta escrito a data que

A certidão de nascimento comprova que a pessoa
Outros

nasceu e onde nasceu nome do pai da mãe

não é casada, se for deverá trazer a certidão de

11/08/2015

casamento.

Viagem de avião exemplo p o rio fui e só com rg
GOSTARIA DE SABER PRA IR RETIRAR O
11/08/2015

ELAINE DOS SANTOS

CARTAO COM O CADASTRO DO SIM,

ALVES DA SILVA

QUANDO POSSO ESTAR INDO POIS PERDI O

Outros

Favor nos enviar o CPF para podermos localizar.

11/08/2015

PAPEL CONA A DATA
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:
11/08/2015

Ana Paula fagundes

Gostaria de saber como faço para me cadastrar

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

no programa

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.

11/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
11/08/2015

Anônimo

boa tarde queria informação voces estao fazendo
inscrição para campinas

Outros

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

11/08/2015

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.
não recebi a correspondica não chegou em casa
11/08/2015

everton leite albquerque

e passou a data do recadastramento como

Outros

agendar uma nova data.?

Favor comparecer pessoalmente ou ligar para se
informar. fone: 3119-9522.

11/08/2015

Ainda não temos data prevista para o próximo
11/08/2015

Anônimo

Boa Tarde! Gostaria de saber quando sera o

Programa Minha

proximo sorteio. Att;

Casa Minha Vida

referente ao levar a certidão de nascimento como
pai e não da esposa se ele for casado,união
estável enfim essa resposta para homem não è
viável para mulher concordo homem não então
não entendi

11/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.

Se for casado(a), trazer certidão de casamento e

explica no caso de homem se o sobrenome è do
Anônimo

Campinas as notícias em relação aos
www.cohabcp.com.br

Bom em resposta dada por Marcelo r b ribeiro

11/08/2015

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

Outros

a documentação do casal. Se for solteiro(a),
trazer a documentação (certidão de nascimento
da pessoa).

12/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 onde faço inscrição
12/08/2015

Marisa

para o minha casa minha vida ? Em campinas
SP.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

12/08/2015

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:

12/08/2015

Fabiane Rodrigues de

Gostaria de informações para cadastramento da

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Souza

Cohab

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.

12/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde! Minha mãe está passando por muitos
problemas, meu pai faleceu o ano passado e

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

descobrimos que o apto onde eles moraram está

Campinas para retirar a relação de documentos

em leilão, devido uma divida que ele não foi atrás

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

em 1999 e somente agora o banco veio atrás e

ou entrar no site da COHAB Campinas:

não conseguimos reverter está situação. Gostaria
12/08/2015

Gisele Gomes da Silva

de saber se vcs tem algum programa para

Outros

pessoas que foram desabrigadas. Me falaram que

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

12/08/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

as pessoas que foram sorteadas podem vender o

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

apto depois de 2 anos. Desculpe, estou

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

desesperada pq eles vão tomar o apto dela e

COHAB Campinas e é GRATUITO.

preciso pensar onde ela vai morar. Obrigada pela
Compreensão.

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:
12/08/2015

Priscila Rodrigues Bueno

Cadastramento 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.

12/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
Assim, por tratar-se de informação financeira,
12/08/2015

Erica Cristina da Mata

Necessito da minuta. Ja faz alguns anos q

camilo

comprei a casa e preciso resolver. Obrigado.

solicitamos que entre em contato conosco através
Minuta de Escritura dos telefones: 19 3119-9591, 3119-9592 ou 31199599, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos -, que
prestarão os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Informamos que fizemos várias
tentativas de contato com a Senhora através dos
telefones que temos em nossos controles, porém
sem nenhum sucesso. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

21/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 participar dos sorteio das
12/08/2015

Anônimo

casas Minha Casa Minha Vida, mas não tenho
cadastro. Como devo proceder ?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/08/2015

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 temos data prevista para o próximo

12/08/2015

maria jose rezende ferreira
cruz

fiz o cadastro este ano tenho escricao desde
1982 numca fui chamada tenho chance de ser

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

chamada esse ano presiso muito

Campinas as notícias em relação aos

13/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

Moro com meua pais tenho 18 e possuo
12/08/2015

Anônimo

deficiência perca do movimento dos braços,

Programa Minha

Se eles forem residir com você quando for

gostaria de saber se é necessário levar o

Casa Minha Vida

sorteada, sim. Impressão de Boletos

13/08/2015

documento de mejs pais para o cadastramento
Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
12/08/2015

Anônimo

Quando será os proximos sorteios de imoveis?

Outros

Campinas as notícias em relação aos

13/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
13/08/2015

Anônimo

Olá bom dia!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

13/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

13/08/2015

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber q

13/08/2015

Anônimo

Bom dia! Gostaria de saber q

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

13/08/2015

Anônimo

recebemos após fazer o recadastramento?

DATA
RESPOSTA

Favor enviar sua solicitação.

13/08/2015

Favor enviar sua solicitação.

13/08/2015

Ainda não temos data prevista para o próximo

Bom dia! Gostaria de saber quando será o
próximo sorteio e pra que serve esse carão que

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Obrigada.

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

13/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
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:

13/08/2015

daniel edilson de sousa

o que tenho que fazer para fazer a inscrição para
casa cohab?

Outros

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

13/08/2015

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 saber se vocês tem

Ainda não temos data prevista para o próximo

alguma noticia sobre este recastramento, pois
13/08/2015

Anônimo

peguei o cartão já e gostaria de saber quando

Programa Minha

terá um novo sorteio? Se há alguma previsão de

Casa Minha Vida

atendimento a essas famílias que já fizeram o
recadastramento?

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

14/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite eu gostaria de sabe se esses
apartamentos são só de dois qquartos ou também
13/08/2015

Anônimo

tem de 3 pois som em 6 eu meu esposo e 4 filhos
será que é possível pega de 3 quartos ou não

Programa Minha

Atualmente sendo construidos apartamentos de 2

Casa Minha Vida

dormitórios.

14/08/2015

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

13/08/2015

Michele da Silva Pereira

Prezado, sou casada, união estável, moro de

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

favor na casa da minha sogra e gostaria de saber

ou entrar no site da COHAB Campinas:

como faço para inscrever meu nome no plano

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

habitacional de Campinas, neste momento estou

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

desempregada, mas meu marido trabalha como

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

autónomo.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

14/08/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
Boa noite eu fiz o recadastramento do sim dia 8
desse mês e porque o meu nome não saiu nessa
nova lista do dia 10 desse mês nessa lista
13/08/2015

Anônimo

pessoas abitas a participar do sorteio gostaria
muito de sabe porque meu nome não está
rosemara chavaski feitosa sendo que nas outras
estão obg

Programa Minha

Será que sua renda não ultrapassou R$ 1.600,00

Casa Minha Vida

reais?

14/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Eu me mudei em Janeiro/2015 para este
endereço acima e somente agora fiquei sabendo
que a CDHU me enviou uma carta para
confirmação de meus dados no cadastro, a
proprietaria da outra casa onde eu morava não
14/08/2015

raquel teresinha grizoni

me avisou da correspondência e o prazo era em

Programa Minha

A senhora recebeu uma carta do CDHU, mas

Maio/2015 que eu teria q levar a documentação,

Casa Minha Vida

aqui é a COHAB Campinas.

14/08/2015

poderiam reagendar pra outra data? pois estou
pagando muito alto de aluguel e gostaria de
continuar participando deste programa
habitacional..Muito Obrigada, aguardo retorno.
Raquel
Como saber a qual Grupo pertenço no sorteio
14/08/2015

Anônimo

Nome>Nilma Cavalcanti de Albuquerque Cartão
15221299879

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não está definidos os grupos, apenas uma
listagem geral dos cadastros atualizados até o

14/08/2015

momento.
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:

14/08/2015

Anônimo

Boa tarde eu queria poder informar se a COHAB

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

financiá casa sem entrada

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.

14/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite essa nova lista que saiu dia 10 de
15/08/2015

Anônimo

agosto esses nomes que estiver já vão receber

Programa Minha

Estes nomes são os que vão participar do

alguma convocação pro sorteio esse ano ainda

Casa Minha Vida

próximo sorteio.

17/08/2015

obg
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação

15/08/2015

Maria Cristina lordelo
Fonseca

gostaria de saber se a minuta da escritura do

financeira e documental do contrato em

conjunto habitacional do engenho Velho , Capivari

referência. Assim, após a finalização desses

Sp está liberada , numero do contrato 90.180

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,

titular Francisco Solano Lordelo ,como posso

Minuta de Escritura

enviaremos para o endereço do imóvel,

obter está informação (segundo vereador de

esclarecimentos pormenorizados. Em caso de

capivari Valdir está liberada a minuta Rosangela

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através

(cohab)está ciente ). obrigado

dos telefones:(19) 3119-9591, 3119-9592 ou 3119-

18/08/2015

9599, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.
Há alguns anos atrás fiz um cadastro para
moradia e nunca fui solicitada ou extraviou algum
15/08/2015

katia fernandes da silva

documento que possa ter sido enviado para mim

Programa Minha

Recadastramento somente à partir de

gostaria de saber como fazer para me recadastrar

Casa Minha Vida

outubro/2015.

ou se este cadastro ainda existe. grato pela
atenção

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
15/08/2015 francisca elisangela da silva

Sou divorsiada tenho um filho de 7 meses e moro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

de favor. Om meu sogro

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/08/2015

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),
Sou mae solteria n tenho familia gostaria de
16/08/2015

mayra curcio bratieri

consegui uma casa da coabi Pra poder da tum
teto ao meu filho. Sem a ajuda nao comsigo.

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.

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
16/08/2015

Laion Felipe Rodrigues

Cadastro coab campinas

Outros

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

17/08/2015

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.
São Empreendimentos que poderão ser feitos
alem do Programa Minha Casa Minha Vida. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
16/08/2015

Anônimo

Oque significa empreendimento complementar

Programa Minha

ou entrar no site da COHAB Campinas:

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.

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia. gostaria de saber se foi feito alguma
compra de casas no residencial san diego pela
16/08/2015

Anônimo

cohab. sabe-se que as casas deste residencial

Programa Minha

foram construidas por uma cooperativa, mas ha

Casa Minha Vida

A informação não procede.

17/08/2015

rumores de que tais casas foram compradas pela
cohab. Aguardo retorno
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:
16/08/2015

tereza do carmo segantim

gostaria de ser incluida no programa do minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

da silva

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.

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
16/08/2015

Anônimo

gostaria de fazer o cadastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/08/2015

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, meus pais moram comigo e gostaria de
saber se ela pode fazer o cadastro, pois meu pai
17/08/2015

Anônimo

e autônomo e hoje se encontra impossibilitado
para trabalhar pois não anda,e sente dor
constante.

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.

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim pode fazer o cadastro. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
17/08/2015

Mayara Benites

Tenho 18 anos, gostaria de saber se ja posso

Programa Minha

fazer meu cadastro no Minha casa minha Vida?

Casa Minha Vida

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

17/08/2015

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.
Ainda não temos data prevista para o próximo

17/08/2015

Anônimo

Bom dia gostaria de saber quando vai ter outro

Programa Minha

sorteio da minha casa minha vida.

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

17/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
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:

17/08/2015

Anônimo

ola como eu faço pra fazer a escrição da casa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

propia neu emal e Santana_pe@yahoo.com.br

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.

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

fui convocado para o recadastramento no dia 15/4
e não pude comparecer devido a um problema de
17/08/2015

CARLOS ALBERTO
CÁRNIO

coluna, enviei um emay p/vcs e me disserão em ir
mesmo assim e pegar fila para fazer o

O senhor foi orinetado a estar comparecendo
Outros

recadastramento já estive várias vezese na fila e

para marcar uma nova data. Agora

17/08/2015

recadsatramento será à partir de outubro/2015.

não consegui senha, por fvr me orienta como vou
proceder para fazer o meu recadastramento.
17/08/2015

ALAN AYRES DE SOUSA

Termo de Quitação

Envie sua solicitação.

17/08/2015

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:
17/08/2015

Anônimo

Boa Tarde! Para fazer parte do programa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

casa minha vida qual é a renda por pessoa?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/08/2015

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 saber se eu recebendo R$
17/08/2015

Aline Ferreira Ribeiro

2.000,00 eu consigo fazer o cadastro para
moradia?

Para o Programa Minha Casa Minha Vida a renda
Programa Minha

é de até R$ 1.600,00 A senhora poderá fazer o

Casa Minha Vida

cadastro e aguardar Programas Habitacionais
para a sua renda.

Boa tarde, gostaria de saber em qual telefone
17/08/2015

Murilo Roccia

poderia ligar para tirar algumas duvidas sobre
este contrato. Att. MURILO ROCCIA

17/08/2015

Termo de Quitação

Favor ligar para a Cohab Bandeirantes no fone:
3731-7600

17/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde tenho 18 anos e sou casada moro em
17/08/2015

Anônimo

monte mor e eu gostaria de saber coml que faço

Programa Minha

As inscrições são para moradores da cidade de

a escriçao da minha casa minha vida quero muito

Casa Minha Vida

Campinas. Procure a Prefeitura de sua cidade.

17/08/2015

fazer a escriçao me responde por favor
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 É
17/08/2015

Anônimo

POSSÍVEL FAZER O CADASTRO DO MINHA
CASA MINHA VIDA PELA INTERNET? GRATO

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/08/2015

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:

18/08/2015

natanael

gostaria de saber como foço para me escrever na
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.

18/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia a minha irmã foi hoje na cohab fazer o
Anônimo

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo

recadastramento do cim e a mossa disse que vai
18/08/2015

RESPOSTA

ter sorteio só em março do ano que vem e porque

Programa Minha

já saiu a lista dos que vão participar do sorteio

Casa Minha Vida

não estou entendendo nada gostaria muito de

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

18/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

uma informação concreta obg

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:
18/08/2015 MARIANA RAMOS COSTA

Ola, gostaria de participar do sorteio do Programa

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Minha Casa Minha Vida.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

18/08/2015

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.
Tenho interesse em um terreno situado entre as
Ruas Dep. Pinheiro Junior e Silvana Teixeira
Réis, no bairro Jd. Melina. Este entrará como
18/08/2015

Paola Marques

Minha casa minha Vida ou será outro
empreendimento? Pois se for outro, qual seria a
renda, pois acredito que minha renda seja
superior ao do Minha Casa Minha Vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Este imóvel não está a venda pela Cohab.

18/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 sobre quais
18/08/2015 Karoline de Oliveira Vicente

ou entrar no site da COHAB Campinas:

documentos são necessários levar para que eu

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

faça meu cadastro no programa Minha Casa

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Minha Vida. Aguardo retorno. Att, Karoline

18/08/2015

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),

Olá boa noite, eu quero saber quais são os
18/08/2015

Anônimo

documentos que tem que levar para se inscrever
no 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
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.

19/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
18/08/2015

Elton Alves dos Santos

Olá bom dia gostaria de saber quando começa o

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

cadastro para minha casa minha vida. Obrigado

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

19/08/2015

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 temos data prevista para o próximo
19/08/2015

Anônimo

Este ano terá novo sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

da cohab eu estou entrando todo dia e não tem
nada ainda só tem aquela lista pro sorteio

Programa Minha

Vida. Ainda não temos data prevista para o

Casa Minha Vida

próximo sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

Anônimo

atualizar isto no meu cadastro

19/08/2015

Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.

pela atenção
19/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.

sorteio, dentro do Programa Minha Casa Minha

gostaria muito de uma resposta por favor grata
Estou gravida e gostaria de saber se tenho que

19/08/2015

imóveis e passa para a Cohab Campinas fazer o

sabe se esse ano vai ter sorteio ainda mais toda
19/08/2015

Campinas as notícias em relação aos
www.cohabcp.com.br
A Caixa Econômica Federal vai construindo os

Bom dia meu nome é beatriz gostaria muito de
vez eu pergunto e vcs só falam pra entra no site

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

www.cohabcp.com.br
Outros

Não. Apenas depois que nascer seu filho.

19/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

19/08/2015

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Bom dia eu tem 2 pessoa nessa nova lista pro
sorteio que não foi fazê o recadastramento e
mesmo assim saiu na lista pro sorteio e a minha
tia que fez o nome dela não saiu mesmo assim
eles vão pro sorteio obg
Bom dia tem uma vizinha minha que feis o
recadastramento do cim mais ela já tem casa

19/08/2015

Anônimo

como eu faço pra denúncia não acho justo isso
que ela está fazendo pois temmuitas ffamílias

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Havendo qualquer problema compareça para se
informar. Quem estiver na lista participará do

19/08/2015

sorteio.
Se ela for sorteada não terá o direito ao imóvel,

Programa Minha

pois a Caixa Econômica Federal faz um

Casa Minha Vida

rastreamento em todo o país para saber se o

19/08/2015

adquirente possui imóvel.

precisando

Ainda não temos data prevista para o próximo
Bom dia esse empreendimento takanos essa
19/08/2015

Anônimo

nova lista é pra ir pro sorteio pra esses
apartamentos obg

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

participar do sorteio eu gostaria de sabe se

Programa Minha

quando for ter sorteio a gente recebe alguma

Casa Minha Vida

carta avisanodo o dia e a hora obrigado

Campinas as notícias em relação aos

19/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Ainda não temos data prevista para o próximo

Oi bom dia o meu nome saiu na lista pra
19/08/2015

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

19/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 saber se posso participar desse
19/08/2015 ALINE DE MELLO SOUSA

programa , deficiente tem possibilidade ? No
aguardo Aline

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

19/08/2015

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:

19/08/2015

Gerson de souza henrique

Gostaria de me escrever para minha casa minha

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

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.

19/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
19/08/2015

Anônimo

bOA TARDE GOSTARIA DE SABER SE HA
INSCRICOES ABERTAS . ATT BRENDA GAETA

Outros

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

19/08/2015

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 GENTILEZA GOSTARIA DE

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

FAZER INSCRIÇAO PARA OBTER UMA CASA

Campinas para retirar a relação de documentos

DA COHAB. MEUS PAIS FALECERAM EU

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

ESTOU MORANDO NA CASA DELES. NÓS
19/08/2015

JERUSA PEREIRA
SOARES

ou entrar no site da COHAB Campinas:

VAMOS TER QUE FAZER INVENTÁRIO,E EU
NÃO TENHO PRA ONDE IR. POR ISSO

Outros

GOSTARIA DE FAZER INSCRIÇÃO NA COHAB.

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

ETERNAMENTE GRATA.. DEUS ABENÇOE

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

VCS . MUITO OBRIGADA. JERUSA PEREIRA

COHAB Campinas e é GRATUITO.

SOARES.
Mauricelia de Fatima

Agendamento de Transferencia da casa da

Tomilheiro

COHAB.

19/08/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

ME AJUDEM POR FAVOR. FICARIA

19/08/2015

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

Outros

Favor ligar para o Departamento Comercial, fone:
3119-9556 e falar com Leila.

20/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
19/08/2015

Anônimo

Boa noite, gostaria de saber quando será o

Programa Minha

prximo sorteio de apartamento pela cohab?

Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

20/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

19/08/2015

Anônimo

Olá boa noite! Gostaria de saber quais os

Programa Minha

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

documentos precisa para realizar o cadastro?

Casa Minha Vida

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

20/08/2015

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO.
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Olá boa noite! Gostaria de saber quais os
19/08/2015

Anônimo

documentos é necessário para realizar o
cadastro?

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Programa Minha

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Casa Minha Vida

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

20/08/2015

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),

Boa noite ooi tudo bem.. eu sou surdo, eu sempre
19/08/2015 igor eric gregorio dos santos

sonho tenho vontade quero uma casa, mas
sorteio...

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.

20/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite, Recebi uma correspondência para
adquirir o contrato de aquisição da casa própria,
ou seja, escritura definitiva,preciso saber valores
19/08/2015

JOAO MANHEZI

e documentação necessária e se está tudo certo
com a documentação da casa, entrei em contato

favor entrar em contato com aCentral de
Termo de Quitação

atendimento no fone: 3119-9576 e falar com

20/08/2015

Carla.

com a central no dia 29/07/2015 e até o momento
não tive nenhum retorno. Ficarei no aguardo.
João Manhezi

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:

Bom dia gostaria de me cadastras, mas não
20/08/2015

Luan Felipe

consegui fazer isso online existe um link que eu
possa fazer? Obrigado

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.

20/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
Já possuo cadastro na Cohab Campinas e sou

20/08/2015

Anônimo

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

portador do vírus HIV, gostaria de saber se existe

ou entrar no site da COHAB Campinas:

um programa específico voltado para o público

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

soropositivo pela própria Cohab ou pelo PMCMV

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

e, em caso afirmativo, como devo proceder para

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

concorrer a este benefício?

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

20/08/2015

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

20/08/2015

Catia Cilene do Prado

Gostaria de Saber se ainda tenho cadastro no
Cohab

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
Outros

comparecer até a sede da COHAB, Á PARTIR DE

20/08/2015

OUTUBRO DE 2015.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Ola meu nome e Amós tenho 17 anos e casei a 2

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

meses no civil. Minha esposa tem 18 anos, como

ou entrar no site da COHAB Campinas:

eu nao trabalho registrado so fasso bicos e minha
20/08/2015

Amós de Paula Sanches

esposa esta desempregada e paga gostaria de
saber como me inscrever para termos a nossa
propria casinha pois esta dificil para nois porque
pagamos 350 de aluguel.

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.

20/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
20/08/2015

celidalva oliveira gomes

informaçao sobre casa ou apartamento

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

20/08/2015

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:
20/08/2015

Anônimo

como faser o cadastro pela internete

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.

20/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Atendendo à solicitação em referência, a seguir

DATA
RESPOSTA

esclarecemos: 1- O saldo devedor remanescente
apurado na depuração do contrato e que já foi
pago pelo senhor decorre de prestações
cobradas na vigência do contrato em desacordo
com o Plano de Equivalência Salarial, conforme
estabelecido no Instrumento Particular de

20/08/2015

GILMAR MORAIS
GERMANO

Boa tarde. O que deve ser feito para que o FCVS

Promessa de Compra e Venda; 2- O saldo

assuma o saldo devedor residual? Recebi o ofício

devedor residual pleiteado ao Fundo de

1070/2015 e nele consta esse saldo devedor (R$

Compensação das Variações Salariais – FCVS –

5.700,10). Foi protocolado o pedido de minuta de

em nome de Joana D’Arc de Moraes – ainda não

escritura (nº 3276 em 25/08/2011). Nele foi

foi coberto por aquele Fundo-FCVS, Portanto, a

informado da reversão da negativa da cobertura .

Minuta de Escritura

Promessa de Compra e Venda somente estará

Recebi o ofício nº 1737/12, sendo que nele foi

quitada após o pagamento desse saldo devedor

informado que teria que ser efetuado o

residual. Caso haja urgência para a feitura da

pagamento no valor de R$ 682,27. Efetuei o

Escritura de Compra e Venda, indicamos que se

pagamento. Qual procedimento devo adotar?

mova Ação Judicial a ser proposta na Justiça

Desde já, agradeço. Att., Gilmar Morais Germano

27/08/2015

Federal, contra a Caixa Econômica Federal –
CEF – na qualidade de administradora do FCVS,
objetivando garantir o pagamento pelo Fundo
FCVS através de Novação e Assunção de
Dívidas, conforme preconiza a Lei nº 10150 de
2000, e, contra a esta Companhia para que, após
o pagamento do saldo devedor residual pelo

FCVS, esta Cohab-CP outorgue a Escritura d

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

pa para realizar a minuta do imovel a coahab
irene justino

nascimento do meu companheiro . se nos

DATA
RESPOSTA

Se vocês se casarem, basta a Certidão de

solicitou cert de divorcio minha e cert de
20/08/2015

RESPOSTA
Casamento atualizada com validade de até 30

Minuta de Escritura

dias da emissão. Não será mais necessário a

casarmos este mes, ainda assim sera necessario

certidão de casamento com averbação e certidão

a cert anterior de ambos??
Gostaria de saber se ainda posso fazer o

de nascimento.

21/08/2015

recadastramento.Pois por motivo de saúde não
consegui comparecer na segunda data que erano
20/08/2015

Helen Adriana Riggi

dia 10/08/2015. moro em um quarto na casa da

Programa Minha

minha mae com uma criança de 6 anos. E no

Casa Minha Vida

momento estou com meia taala.Por favor

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer até a sede da COHAB, Á PARTIR DE

21/08/2015

OUTUBRO DE 2015.

memande uma resposta desde ja agradeço a
colaboraçã0.
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 saber se existe algum projeto de
20/08/2015

Rafael Furtado Fernandes

habitação popular em Sousas - Campinas? Se
sim, gostaria de mais informações?? 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
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.

21/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
20/08/2015

celidalva oliveira gomes

qual documento necesario qual e requisito

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

21/08/2015

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 noite,quero saber se posso pedir para q outra
pessoa va em meu lugar buscar o cartão. Está
20/08/2015

Anônimo

marcado dia mas não hohorário.Quero saber q
documentos preciso levar.Não tenho certeza se é

Programa Minha
Casa Minha Vida

Não. Apenas o titular do cadastro.

21/08/2015

minha casa minha vida,mas é da cohab.Obrigada.
Boa noite perdi meu papel de recadastramento e
20/08/2015

Luciana Vilela felix

não sei o dia voceis conseguem me mandar a
data e o horário por favor.

Programa Minha

Comparecer para recadastramento no dia

Casa Minha Vida

26/08/2015 as 12:00 horas.

21/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
20/08/2015

Anônimo

Micro emprendedor consegue financiar casa na
cohab pelo minha casa minha vida

Outros

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

21/08/2015

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.
PREZADOS, VENHO POR MEIO DESTE
SOLICITAR ESCLARECIMENTOS QUANTO A
21/08/2015

BERENICE CORDEIRO
LISBOA

Não. ste cartão é seu comprovante de inscrição.

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. EM LOCAL DO
SITE EU CONSIGO ATUALIZAR, INFORMO

Outros

Agora agurade para ser publivado quando será o

21/08/2015

próximo sorteio. Ainda não temos data definida.

QUE JÁ RETIREI O CARTÃO CIM. PRECISO
FAZER ALGO MAIS NO PORTAL? OBRIGADA,
NO AGUARDO. ATT. BERENICE
Bom dia, Gostaria de saber qual a data do

21/08/2015 ALINE PEREIRA DA SILVA próximo sorteio das Casas do minha casa minha
vida em Campinas?

Ainda não temos data prevista para o próximo
Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos
Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

21/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses
21/08/2015

Daniela giovana messias de
Paula

Preciso saber como fazemos para fazer a
escritura de nossas residência, ja está quitada e

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
Minuta de Escritura

estamos apenas com o contrato

enviaremos para o endereço do imóvel,

26/08/2015

esclarecimentos pormenorizados. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9591, 3119-9592 ou 31199599, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
Os imóveis são do Programa Minha Casa Minha
Vida. Favor comparecer pessoalmente até á
COHAB Campinas para retirar a relação de
documentos (segunda à sexta-feira das 8:00 às

Olá, Gostaria de saber como funciona a venda de
21/08/2015

Anônimo

casas. Eu não sei se é a mesma coisa, mais as
essas casas são as que recebem ordem de
despejo e sao colocadas a venda? Obrigada.

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

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.

21/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde !! A muito tempo fiz inscrição para obter
(minha casa propria)que atualmente não tenho
mais o numero da minha inscrição e tambem
21/08/2015

ROSARIA MARGARETH
DAL POGETTO

nunca fui chamada , sendo que na epoca nao era
esse endereço acima mencionado,gostaria de

Outros

saber como posso atualizar o meu cadastro para

Favor comparecer até à Cohab Campinas á partir
de outubro/2015 para atualizar seu cadastro.

21/08/2015

participar de proximos sorteios. Fico no aquardo
de uma resposta. Desde já , muito obrigada
Rosária
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

22/08/2015

Sueli Aparecida Pires
Moraes

Gostaria muito de poder me cadastrar pra que eu
possa ter minha casa propria, pois ainda não
tenho propria. At: Sueli

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.

24/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
22/08/2015

Sueli Aparecida Pires

Gostaria muito de poder me cadastrar, pois ainda

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Moraes

não tenho casa própria. At: Sueli

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

24/08/2015

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),

OLA GOSTARIA DE SABER SE ESTAO
ABERTA AS AS INSCRICOES PARA SORTEI
22/08/2015 CRISTIANE FLORENTINO

DE CASAS A APARTAMENTOS MORO
SOZINHA COM MINHAS DUAS FILHAS DE 17 E
9 ANOS E TENHO RENDA INFERIOR A 1600

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.

24/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
QUERO FAZER O CADASTRO DA MINHA CASA

Campinas para retirar a relação de documentos

MINHA VIDA , SOU MÃE SOLTEIRA RESIDO

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

EM CAMPINAS DESDE QUE NASCI
24/08/2015

HELEN CRISTINA

ATUALMENTE PAGO ALUGUEL , TRABALHO

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

MARTINS

REGISTRADA Á 1 ANO. ESTOU ENVIANDO OS

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

MEUS DADOS GOSTARIA DE SABER SE É

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

AGENDADO A ENTREGA DOS DOCUMENTOS

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

.

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

24/08/2015

COHAB Campinas e é GRATUITO.
Fui aprovado no concurso 01/2011 e a data para
24/08/2015 Amarildo Galdino de Souza

o fim da prorrogação se dará no mês de outubro;
gostaria de saber qual a previsão para a

Outros

convocação dos aprovados. No aguardo, grato.
24/08/2015

Anônimo

v

Outros

Favor enviar sua solicitação.

24/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE,VENHO ATRAVEIS DE MINHA
MÃE ELENITA ELA GOSTARIA DE SABER
SOBRE OS TERRENOS DO CONDOMINIO
FLAVIA,SE VC VAO ENTREGAR O Q VAO
FAZER OU DELVOLVER O DINHEIRO. ELA
QUERIA PASSAR O TERRENO EM NOME DE

Favor procurar a Associação de moradores e

UM DOS FILHOS MAS TA UMA DEMOCRACIA
24/08/2015

Elenita Sousa

ELA NAO TEM CONDIÇOES DE BUSCAR OS

Outros

REGISTROS ONDE NASCEU EM SAO LUIS

falar com o Gabriel Rapassi na Secretaria
Municipal de Cultura, na Prefeitura Municipal de

24/08/2015

Campinas.

.,FICAM MUITO CARO.ERA SO PASSAR PARA
UM FILHO MAS OUTROS ESTAO CIENTE ,ELA
TAVA PENSANDO EM QUE VCS PODESSEM
DEVOLVER O DINHEIRO OU ENTREGA DO
TERRENO.GRATO AGRADEÇO DESDE
JA.ELENITA AGUARDPO A 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 saber como faço pra fazer inscriçao
24/08/2015

Anônimo

na cohab qual site entro sou de hortolandia fasso
no site de campinas mesmo?

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.

25/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
24/08/2015

Anônimo

Qual o período para a inscrição para o programa
minha casa minha vida

Outros

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

25/08/2015

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),
Onde posso fazer a minha inscrição? Quem e
24/08/2015

Anônimo

autónoma e tem firma aberta pode fazer a
inscrição?

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/08/2015

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.

25/08/2015

Anônimo

.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Envie sua solicitação.

25/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Tenho interesse em comprar um apto la no siriu,
pois a pessoa q ganhou o pto n mora no local
25/08/2015

Anônimo

desde qdo ganhou no sorteio, como eu fço pra
posso fcar regularizada com a papelada do apto

Favor procurar a Caixa Econômica Federal da
Outros

Avenida Framcisco Glicério, no setor de

25/08/2015

Habitação.

direto no meu nome....eu continuar pagando a
prestação....

25/08/2015

Anônimo

venho por meio dessa colocar a par a situação de

Em resposta a esse tipo de denúncia temos a

varios apartamentos no sirios e outros entregues

seguinte informação: A Caixa Econômica Federal,

a pouco tempo . gente que foi para sorteio não

que mantém o contrato firmado com os

precisam ,pois estão vendendo e alugando o

beneficiários do referido empreendimento,

mesmo sendo que varias familias realmente
precisam pagam aluguel caro em um comodo e

Outros

disponibilizou o 08007216268 para denúncias e
comunição do Programa "De olho na Qualidade

banheiro isso é uma vergonha . teria que ser

da Minha Casa Minha Vida" Orientamos a utilizar

fiscalizado muito bem uma peneira para que

esse recurso, e obter informações junto a CAIXA,

outros tive-se a sua casa propria . espero ter

instituição a qual os beneficiários possuem

esclarecido oque realmente aconteçe ...sem mais

vínculo contratual.

31/08/2015

Bom dia, Fiz o cadastro pela Coabe em 2010,sou
sozinha e moro com duas filhas,não tenho
25/08/2015

Solange Cristina da Costa

pensão alimeticia, porem meu salário é de

Programa Minha

Para renovar o cadastro apenas a partir de

2100,00 posso estar renovando o cadastro? Eu

Casa Minha Vida

OUTUBRO/2015.

pago aluguel e sustento a casa sozinha. Sem
mais agradeço Solange C. Costa

25/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
25/08/2015 TAMIRES NEVES DIONISIO

como faço a inscrição no programa minha casa,

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

minha vida? Onde devo levar a documentação?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/08/2015

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 temos data prevista para o próximo
25/08/2015

Anônimo

Olá quando vai ter sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

25/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

Estou tentando me cadastrar no CADASTRO DE
Pode ser uma Nota Fiscal em seu nome, qualquer

INTERESSADOS DE MORADIA (CIM) mas não
25/08/2015

Anônimo

tenho nenhum comprovante de endereço no meu
nome, é tudo no nome do meu cunhado, que é
dono da casa. Como faço???

Outros

correspondência que você tenha recebido em seu
nome.

25/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde ! Gostaria de saber o seguinte . Moro
de favor com minha mae , tenho uma bebe de 8
meses , nao possuo conta de luz ou de água em
meu nome , tambem nao tenho nem um
comprovante explo : faturas extratos de banco e
etc.. apenas tenho meus documentos que sao
daqui de campinas . Porem sou natural de
25/08/2015

gislaine dos santos lima

petrolina - PE , mas sempre morei aqui em
campinas. e eu gostaria muito de fazer minha

Infelizmente sem estes comprovantes não é
Outros

possível fazer o cadastro. São as normas do

25/08/2015

Programa Minha Casa Minha Vida.

inscriças para os programas abtacionais . Porque
estou precisando para sair da casa da minha mae
. Mas oque eu tenho que fazer ? Se tem que ter
algum conprovante no meu nome ! Tenho o meu
nome limpo ! Nunca fique com ele restrito . Se
poderwm me ajuar eu agradesço des de ja !
Abraços

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:
25/08/2015

Nilton de Souza Lima

Boa tarde... Gostaria de me cadastrar pro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

programa minha casa minha vida. Att: Nilton Lima

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.

25/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 me cadastrar pro
25/08/2015

Neuza de Souza Lima

programa minha casa minha vida. Att: Neuza de
Souza Lima

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

25/08/2015

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 tarde... Gostaria de me cadastrar pro
25/08/2015

Adrina de Sousa Barbosa

programa minha casa minha vida. Att: Adriana S.
Barbosa

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.

26/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
25/08/2015

rosimery pereira marins

solicito comom faça para participar do cadrastro

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

da cohab.

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

26/08/2015

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.
Os Bairros ja entregues pela Cohab Campinas
26/08/2015

Anônimo

Voces possuem nucleo em itapira(sp)?

Outros

em Itapira são: José Secchi, Euclides Figueiredo

26/08/2015

e Penha do Rio do Peixe.
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:
26/08/2015

Alyne nascimento dos reis

Solicito inscrição de 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.

26/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

convocação dos candidatos aprovados no

DATA
RESPOSTA

Sr. Amarildo sua solicitação anterior foi

gostaria de um posicionamento sobre a
26/08/2015 Amarildo Galdino de Souza

RESPOSTA

Outros

concurso 01/2011

encaminhada para o Departamento de Recursos
Humanos. Aguarde sua resposta ou ligue para o

26/08/2015

fone: 3119-9551.
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:

26/08/2015

patricia rosa alves

Oi gostaria de sabe como faço pra cadastra na
coab

Termo de Quitação

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

26/08/2015

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),

26/08/2015

Anatalia de Cerqueira
Santos

Quero participar do sorteio de casa no programa
Minha Casa Minha Vida, moro de aluguel,busco
luto por uma moradia própria.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

26/08/2015

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.

26/08/2015

Anônimo

Como que eu faço pra fazer o recadastramento

Programa Minha

da inscrição da cohab

Casa Minha Vida

Apenas à partir de OUTUBRO/205.

27/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
26/08/2015

Maria Aparecida Sartorelli

Gostaria de participar do programa, realizar o

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Sales

cadastro. Onde eu faço e como?

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/08/2015

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 fazer a INSCRIÇÃO, favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sextafeira das 8:00 às 16:00 horas), ou entrar no site
Bom gostaria de saber como que posso fazer
26/08/2015

Ana Caroline Gomes

descrição na coabh,e quais são os requisitos pra
preencher .?

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

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.

27/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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),

26/08/2015

RENATA CRISTINA BUENO
BELIZARIO

BOA NOITE GOSTARIA DE ME CADASTRAR
NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
COMO FAÇO? ATENCIOSAMENTE

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

27/08/2015

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.
Não, apenas o cadastro de interesse em moradia
do Programa Minha Casa Minha Vida. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),

Quero uma informação saber se a cohab financia
27/08/2015

Vanessa

casa terreno algo assim o que seja me ajuda por
favor

Outros

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.

27/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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 de me cadastrar para
27/08/2015

kELLY

ou entrar no site da COHAB Campinas:

conseguir no programa de abitacao .. Poderia por

Programa Minha

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

gentileza me orientar .como devo proceder para

Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

me cadastrar . fico no aguardo . Grata kelly

27/08/2015

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.

27/08/2015

RAFAELA CARDOZO DA

Olá Bom dia, Por favor perdi data e horario de

SILVA

confirmação de cadastro, podem me ajudar?

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
Outros

comparecer até a sede da COHAB, Á PARTIR DE

27/08/2015

OUTUBRO DE 2015.

Boa tarde, fiz a inscrição para o programa minha
casa minha vida a mais ou menos 7 anos atrás,
27/08/2015

Flávia Cristina de Paulo

porém me separei do meu marido e gostaria de

Programa Minha

saber se formos contemplados quem ficará com a

Casa Minha Vida

casa? Eu posso mudar o cadastro para o meu
nome? Pois o titular do cadastro é ele.

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer até a sede da COHAB, Á PARTIR DE
OUTUBRO DE 2015.

28/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em

28/08/2015

ercio breda

ola boa tarde ,ja faZ algum tempo que quitei

referência. Assim, após a finalização desses

minhas prestaçoes da casa e gostaria de fazer a

procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,

escritura e com isso peço encarecidamente qual

Minuta de Escritura

o procedimento nescessario e a minuta do

enviaremos para o endereço do imóvel,

31/08/2015

esclarecimentos pormenorizados. Em caso de

mesmo

dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9591, 3119-9592 ou 31199599, falar com Felipe, Vicente ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.

29/08/2015

RENATA CRISTINA BUENO

Boa tarde, agradeço pela resposta, mas sou

Programa Minha

Compareça com a documentação especificada e

BELIZARIO

viúva, como faço?

Casa Minha Vida

o atestado de óbito.
Entre neste site da Cohab Campinas e abaixo ver

31/08/2015

o ìcone SORTEIOS. Ainda não temos data
30/08/2015

Anônimo

gostaria de saber como faço pra ver os sorteios
das casas

Outros

prevista para o próximo sorteio. Acompanhe pelo
site da COHAB Campinas as notícias em relação
aos Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br

31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Apenas para moradores da cidade de Campinas.
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 saber quando faz inscrição de
30/08/2015

Anônimo

demanda habitacional qual a zona corresponde a

Outros

região de Campinas

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

31/08/2015

(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.
Ainda não temos data prevista para o próximo

30/08/2015

Anônimo

Como saber se fui comtemplada???

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

31/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
www.cohabcp.com.br
Em resposta a esse tipo de denúncia temos a
seguinte informação: A Caixa Econômica Federal,

ola estou fazendo uma denuncia contra um

que mantém o contrato firmado com os

morador do bairro residencial Siriús localizado na

beneficiários do referido empreendimento,

Rua Bento rodrigues coelho numero 52 o
30/08/2015

Anônimo

apartamento 13 torre 10 o proprietário esta
alugando p apartamento se eles ja tem uma
moradia porque nao passa para quem nao tem
des de ja obrigada

Outros

disponibilizou o 08007216268 para denúncias e
comunição do Programa "De olho na Qualidade
da Minha Casa Minha Vida" Orientamos a utilizar
esse recurso, e obter informações junto a CAIXA,
instituição a qual os beneficiários possuem
vínculo contratual.

31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

31/08/2015

NOME
joyce carla de lima

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

perdi o dia do meu cadastro gostaria de saber

Programa Minha

como eu faco agora

Casa Minha Vida

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Novos agendamentos para atualizar o cadastro,
comparecer até a sede da COHAB, Á PARTIR DE

31/08/2015

OUTUBRO DE 2015.

Eu acabei de me muda pra campinas só faz 9
Infelizmente não. A senhora precisa ter pelo

messes e e eu sou mae solteira de um menino de
31/08/2015

Anônimo

4anos e to gravida de 7messes e meio posso

Outros

menos 2 anos de moradia na cidade de

31/08/2015

Campinas.

participa do programa de habitação da minha
casa minha vida ?

Ainda não temos data prevista para o próximo
31/08/2015

Larissa tayna de lima
barbani

bom dia gostaria de saber aonde e a localidade
das casas que irão ser sorteadas ??! att larissa
barbani grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias em relação aos

31/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.
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:

31/08/2015

rafael

ola queria me informa para me cadastra

Outros

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

31/08/2015

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.
Peço por gentileza, copia da planta da rede de
31/08/2015

Jesulino p oliveira

esgoto do prédio ou informações de onde
conseguir. Grato.

Outros

Favor comparecer até a Cohab Campinas e abrir
um protocolo com a sua solicitação.

31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA
31/08/2015

NOME
CICERA COELHO
BARBOSA

SOLICITAÇÃO
Agradeço minha solicitação.
Bom dia estou desanimada pois meu nome está

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

na lista pro sorteio e nem tem previsão ainda de
quando vai ser e nem temos uma resposta
concreta a minha vizinha só porque ela chamou o
31/08/2015

Anônimo

balanço geral e reclamou ela ganhou é injusto
isso é mesmo o meu nome saindo na lista isso
não significa que eu vou ganha estou muito triste
com tudo isso mais mesmo assim obrigado pela
oportunidade

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA
Havendo mais dúvidas, entre em contato.

DATA
RESPOSTA
31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia me chamo marcilio sou casado e tenho 1
filho e moro em uma casa emprestada tenho
cadastro com vocês desde de 2009 e preciso
muito de uma casa tenho condições de pagar as
parcelas só preciso de uma chance para poder
dar a minha familia um lar escrevo com lagrimas
nos olhos e com esperança não para comove-los

Sr. Marcelo, ainda não temos data prevista para o

mas por crer que existe uma possibilidade vejo
31/08/2015 Marcilio Patricio de Oliveira

tantas pessoas com mais de 2 casas no mesmo
bairro villa esperança e fico pensando como pode

próximo sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias em relação aos

31/08/2015

Empreendimentos que serão sorteados.

isso estou a 7 anos esperando por um milagre de

www.cohabcp.com.br

conseguir minha casa própria preciso muito da
ajuda de vocês sei que Deus recompensará por
ter tido pelo menos minutos do seu tempo para
ouvir minha história por favor não me deixe
esperar por mais 7 anos me ajudem se for
necessario vou até vocês só não deixem de me
dar uma resposta muito obrigado
31/08/2015

Anônimo

ola

Outros

Envie sua solicitação.

31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
31/08/2015

Wicente Wikell Oliveira

Gostaria de saber como faço para realizar a

Ferreira

incrição da Cohab?:

Outros

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

31/08/2015

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:
31/08/2015

GABRIELA CRISTINA
TEODORO

GOSTARIA DE ME CADASTRAR.

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.

31/08/2015

cohab

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

MÊS: AGOSTO/2015 TOTAL: 213
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:
31/08/2015

Diego Prestes Cunha

Quais documento nessesario ? para escriçao

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.

31/08/2015

