cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2015 TOTAL: 120
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
Oi estou a procura de uma casa ou apartamento
03/11/2015

Patricia cristina aleixo

às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

..Gostaria de saber se consigo dar como entrada

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

meu fundo de garantia e as parcelas d seguro

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

desemprego

03/11/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para ATUALIZAR OU FAZER
CADASTRO, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 16:00 horas. Entrar no site da COHAB

03/11/2015

Carlos Roberto Chagas

Quero saber como faço para adquirir um

Programa Minha

Campinas: www.cohabcp.com.br e verificar os

residência pela cohab Sou aposentado

Casa Minha Vida

documentos necessários, no lado direito (ícone

03/11/2015

verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e
é GRATUITO.
03/11/2015

Anônimo

Boa tarde, tenho uma apartamento no dic 6 e
esta com infiltrações, onde devo recorrer?

Outros

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

03/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sim apenas pessoalmente. Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
ATUALIZAR OU FAZER CADASTRO, de
segunda à sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas.
Entrar no site da COHAB Campinas:

Boa tarde, Gostaria de saber se para realizar a
03/11/2015

Anônimo

inscrição devo comparecer a Cohab ou posso

Outros

www.cohabcp.com.br e verificar os documentos

03/11/2015

necessários, no lado direito (ícone verde)

fazer via internet?

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O
cadastro é feito na sede da COHAB Campinas e

04/11/2015

Anônimo

Não fiz a retirada do meu cartão como procedo
agora? quando terá sorteio?

é GRATUITO.
Favor comparecer na data especificada para
Outros

Aline Priscila Alves

perdi o papel de controle da inscrição que me

04/11/2015

sorteio.
A retirada do seu cartão seria para 04/06/2015.

Bom dia fiz o recadastramento em abril de 2015,
04/11/2015

retirar o seu cartão. Ainda não temos data para

Compareça para retirar, de segunda á sexta-feira,
Outros

deram no dia, como eu faço neste caso. grata

das 8:00 as 16:00 horas aqui na Cohab

04/11/2015

Campinas. No dia que comparecer traga esta
data.

Boa tarde, Gostaria de saber o resultado do
04/11/2015

Anônimo

sorteio. Vc tem como verificar se meu nome foi

Programa Minha

Ainda não temos data de realização do sorteio

sorteado?? Alice Fragoso Galvão dos Santos

Casa Minha Vida

Sua inscrição foi feita em 23/09/2015.

04/11/2015

CPF 064805058-08
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, quais sao os documentos que
04/11/2015

katiene brilhante

devo levar para fazer inscriçao da coab, e no
caso sou manicure, como faço para comprovar
renda? Obrigada

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

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

04/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE! GOSTARIA DE SABER UMA
INFORMAÇÃO. MINHA SOGRA TEM UMA
CASA NA CIDADE DE PAULÍNIA. A MESMA JÁ
ENCONTRA-SE QUITADA, E GOSTARIA DE
SABER COMO É FEITO O PROCESSO PARA
04/11/2015

Anônimo

PASSAR PARA O NOME DELA, POIS ELA JÁ
ESTA COM CERTA IDADE. A RENDA DELA É

Favor nos enviar o nome e endereço completo do
Outros

adquirente para podermos ver se é daqui da

04/11/2015

Cohab Campinas ou da Cohab Bandeirantes.

DE UM SALARIO MINIMO, E MEU SOGRO JÁ
FALECIDO. GOSTARIA DE SABER QUAL
SERIA O VALOR QUE TEREMOS QUE GASTAR
PARA ESTE PROCEDIMENTO? NO
AGUARDO..

04/11/2015

Anônimo

Favor identificar o nome do adquirente e o

Ola eu gostaria de saber, com quantas

Programa Minha

prestações em atrazo perco o apartamento?

Casa Minha Vida

endereço do imóvel. à partir de 3 prestações em
atraso, o adquirente receberá uma notificação.

05/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão Cohab
Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

05/11/2015

05/11/2015

marcelo neris de oliveira

Anônimo

Gostaria de saber se ha previsão de sorteio para

Programa Minha

2016 de novas moradias.

Casa Minha Vida

Boa tarde. Gostaria de saber sobre como retirar a
escritura da cada quitada. Temos já a minuta.

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

05/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Favor nos enviar o nome do adquirente e o

Outros

endereço completo do imóvel. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

05/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Apenas pessoalmente. 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
Gostaria de saber se posso fazer o cadastro pelo
05/11/2015

Elismare dos santos

site ou só pessoalmente pois trabalho viajando é
só volto para casa a noite

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Programa Minha

Verificar no lado direito (ícone verde)

Casa Minha Vida

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

05/11/2015

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

06/11/2015

Anônimo

Gostaria de saber em que mes sera o sorteio da

Programa Minha

minha casa minha vida em 2016?

Casa Minha Vida

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o sorteio.
Serviço de Informações ao Cidadão Cohab

06/11/2015

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),

06/11/2015

Auzieni Leme da Silva

Boa tarde, Como faço pra me inscrever no

ou entrar no site da COHAB Campinas:

programa para ganhar os apartamentos? Onde

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

faço a inscrição, quais documentos necessários,

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

e etc... Gostaria de informações a respeito.

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

Desde já agradeço.

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

06/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
07/11/2015

Adriana Baltazar

Gostaria de saber informações sobre inscrição ,

Programa Minha

pois n tenho casa própria, quero um imóvel.

Casa Minha Vida

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

09/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:

08/11/2015

jakeline alexandre santos

pago aluguel a 3 anos presiço de uma moradia
moro com meu esposo e um filhor de 5 anos

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

09/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:

moro em campinas pago alugue cara presiço de
08/11/2015

jakeline alexandre santos

uma oradia sou casada tenho um filho de 5 anos
moro em areia de risco

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

09/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça para se inscrever no cadastro e
deverá aguradar para ser chamada para um
Programa Habitacional com renda superior a R$

08/11/2015 LETICIA ALVES CAMPOS

OLÁ SOU REGISTRADA NA CARTEIRA

1.660,00, pois o Minha Casa Minha vida é para

R$1.800,00, E GOSTARIA DE ME CADASTRAR.

renda de até R$ 1.600,00. Favor comparecer

EU NÃO TENHO DEPENDENTES, MORAVA DE

pessoalmente até á COHAB Campinas para

ALUGUEL E VOLTEI A MORAR COM MEUS E

retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

POR MOTIVOS PESSOAIS GOSTARIA DE TER
MORADIA PROPRIA. SENDO QUE MORANDO

Outros

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

COM MEUS PAIS, CONTA A RENDA DELES?

Verificar no lado direito (ícone verde)

QUERO SABER SE SENDO SOLTEIRA E

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

PROJETOS DIFERENTES DE TER FILHOS E

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

FAMÍLIA NÃO POSSO PARTICIPAR ?

cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das

09/11/2015

8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:

solicito efetuar cadastro para minha casa minha
09/11/2015 cicera vania oliveira pereira

vida, sou solteira tenho 30 anos 1 filha de 13

Programa Minha

anos e estou gravida de 03 meses, moro de

Casa Minha Vida

aluguel.

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

09/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

BOM DIA. SOU INVENTARIANTE DO TITULAR
E SOLICITO TERMO DE QUITAÇÃO PARA
09/11/2015 DANIEL SANTOS MATTOS

REGISTRO DO IMÓVEL EM CARTÓRIO.
GOSTARIA DE RECEBER AS INFORMAÇÕES
PERTINENTES BEM COMO A
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.OBRIGADO.

Este imóvel não pertence á Cohab Campinas,
Termo de Quitação

procure pela Cohab Bandeirantes no fone: 37317600. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

09/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não, apenas com o Programa Minha Casa Minha
09/11/2015

Anônimo

bom dia gostaria de saber se a cohab vende
terreno ?

Outros

Anônimo

acesso aos correios e como eu faço pra saber

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

09/11/2015

Campinas.
Continue acessando o site da Cohab Campinas

Olá e qe meu nome saiu na lista mas nao tenho
09/11/2015

Vida para cadastro de interesse em moradoa.

Outros

dos dias e horários do sorteio dos imóveis..

para saber a data do sorteio ou na imprensa
local. Serviço de Informações ao Cidadão Cohab

09/11/2015

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

09/11/2015

Anônimo

Gostaria de saber como faço pra ver se fui
sorteado ou não?

em 23/02/2015. Ícone verde (lado direto)
Outros

SORTEIO 2015 E VER A LISTA DE

11/11/2015

SORTEADOS EM ORDEM DE SORTEIO.
www.cohabcp.com.br Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

Boa noite! Gostaria de saber se tem informações
sobre quando vai ter novos sorteios de casa no
09/11/2015

Informações sobre sorteio

programa Minha Casa Minha Vida para Campinas
e se for sorteada vocês entram en contato para
informar que fui sorteada?? Mariana Souza.

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

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

11/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em relação ao Programa Habitacional Casa
Paulista é destinado a famílias de servidores
públicos Estaduais. Entre no site
www.casapaulista.sp.gov.br ou procure a Caixa
Econômica Federal. Ainda não temos data
prevista para o próximo sorteio. Acompanhe pelo
site da COHAB Campinas as notícias.
www.cohabcp.com.br Favor entrar no site da
Cohab Campinas e verificar se foi sorteado(a) no
sorteio realizado em 23/02/2015. Ícone verde
(lado direto) SORTEIO 2015 E VER A LISTA DE
09/11/2015

Janaína gonçalves

Gostaria de esta sabendo quando sera o novo

Programa Minha

SORTEADOS EM ORDEM DE SORTEIO.

sorteio do programa minha casa minha vida

Casa Minha Vida

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

11/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
10/11/2015

vivian alves colletti

documentacao para cadastro minha casa minha

Programa Minha

vida

Casa Minha Vida

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

11/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Compareça para atualizar. 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 dia, fiz o cadastro para moradia a uns 2
anos e gostaria de saber como esta o andamento
10/11/2015 Joseane Alves de Azevedo

ou se precisa regularizar, pois estamos morando
em situações precárias e batendo um verdadeiro

da COHAB Campinas: www.cohabcp.com.br
Programa Minha

Verificar no lado direito (ícone verde)

Casa Minha Vida

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

11/11/2015

CADASTRO DE INTERESSE EM MORADIA. O

desespero. Obrigado.

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

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA ME
10/11/2015

ROSANGELA PRATES DO
NASCIMENTO

INSCREVER NOS PROGRAMAS PARA
AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA NOS
PROGRAMAS DO GOVERNO PARA PESSOAS
DE BAIXA RENDA.

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

11/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
10/11/2015

Yasmin Braz

Gostaria de fazer o cadastro, como eu faço ?

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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),

bom dia quero realizar a minha inscrição no

ou entrar no site da COHAB Campinas:

programa da Cohab, minha casa eminha vida.
11/11/2015

Anônimo

Porem no site não estou conseguindo localizar

Programa Minha

onde realizo o meu cadastro, consigo realizar

Casa Minha Vida

atraves do site ou preciso levar toda

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

11/11/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

documentação pessoalmente ? Fico no aguardo.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Oi gostaria de saber se entro como deficiente

Se ainda não compareceu este ano para atualizar

parcial na lista de sorteados, pois a 2 anos tive
11/11/2015

Anônimo

uma fratura no cotovelo e tenho 4 parafusos,
tendo perda da relação articular do cotovelo,
tenho exames e laudo..desde já agradeço

Outros

seu cadastro, compareça com a documentação
necessária e os laudos médicos. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

11/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
11/11/2015

Jessica Nascimento

Como fazer inscrição pelo site?

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

11/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor entrar no site da Cohab Campinas e

Boa tarde a mais de 10 meses só sai a lista de

verificar se foi sorteado(a) no sorteio realizado

pessoas abtas a participar do sorteio gostaria de
11/11/2015

Anônimo

saber quando vai ser esse sorteio pelo amor de

Programa Minha

deus me de uma resposta se vai ser esse ano

Casa Minha Vida

ainda ou o ano que vem obrigado pela

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

11/11/2015

SORTEADOS EM ORDEM DE SORTEIO.
www.cohabcp.com.br Serviço de Informações ao

oportunidade bom trabalho

Cidadão COHAB Campinas
As inscrições para os terrenos, ainda não estão
abertas. Para Apartamentos do Programa Minha
Casa Minha vida: Favor comparecer
pessoalmente até á COHAB Campinas para
retirar a relação de documentos (segunda à sexta-

GOSTARIA DE OBTER INFORMAÇÕES
11/11/2015

VANDERLEI ROBERTO
FRANCO

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

QUANTO A VENDA DE TERRENOS PELA
COHAB CAMPINAS, INCLUSIVE SE ESTA
ABERTO AS INSCRIÇÕES PARA CASA OU
APARTAMENTOS.

Outros

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

11/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Stes dias vi num site de aptos pra vender em
Anônimo

150.000,00, pra vender me interessei pelo apto

DATA
RESPOSTA

Estes imóveis são de responsabilidade da Caixa

campinas e um deles sta um apto no sirius por
11/11/2015

RESPOSTA

Outros

mas stou com medo de comprar...pq n sei se ja

Econômica Federal e não podem ser vendidos.
Procure a Caixa Econômica Federal. Serviço de

12/11/2015

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

pode ser vendido os apto de lá...

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:

olá, tudo bem? Gostaria de saber, quais os
12/11/2015

Anônimo

documentos necessários para fazer a inscrição?

Programa Minha

Acabei de casar e não temos casa própria. Grata

Casa Minha Vida

desde já! Deus abençoe!

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

12/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Em resposta à solicitação, informamos que os
esclarecimentos já foram prestados

12/11/2015

Bom dia! Gostaria de saber o procedimento para

pessoalmente em 19/11/2013 a Renilda

FELIX AMARO DOS

solicitar um termo de quitação do meu imóvel

Conceição Norder dos Santos. Portanto,

SANTOS

assim como um REGISTRO GERAL com todo o
histórico do mesmo. Obrigado!

Termo de Quitação

reiteramos a informação de que a Escritura de
Compra e Venda somente será viabilizada após a
quitação do saldo devedor residual apurado de
responsabilidade do FCVS.

23/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
12/11/2015

Anônimo

Bom dia.. Gostaria de saber como faço para fazer

Programa Minha

o cadastro na cohab?

Casa Minha Vida

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

12/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:

Bom dia ! Solicito por gentileza informação sobre
programas habitacionais, tenho renda de 2700
12/11/2015 Leandro da Costa Brandão

liquido, tenho uma companheira, e precisamos o
procedimento e documentações para inscrição.
Obrigado!

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
Programa Minha
Casa Minha Vida

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. No dia que vir, solicite sobre outros
Programas Habitacionais pata sua renda. O
cadastro é feito de segunda à sexta-feira, das
8:00 ás 16:00 horas, na sede da COHAB
Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

12/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ola bom dia, uma duvida que tenho eu estou
cadastrado na coahb ja faz um tempo, atualmente
pago aluguel, so que como meu esposo e eu
estamos desempregados mudamos para um
apartamento estamos pagando 500,00 de
12/11/2015

Anônimo

aluguem mais luz e agua. A minha duvida e a

Outros

seguinte esse apartamento nao e quitado e e da

Favor nos informar o endereço do imóvel. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

12/11/2015

cohb campinas o q no site diz proibida a venda e
aluguel, eu quero saber se a fiscalizacao bater
aqui o que acontece? Perco meu cadastro? Ou
fico no imovel?
Ola bom dia, uma duvida que tenho eu estou
cadastrado na coahb ja faz um tempo, atualmente
pago aluguel, so que como meu esposo e eu
estamos desempregados mudamos para um
apartamento estamos pagando 500,00 de
12/11/2015

Anônimo

aluguem mais luz e agua. A minha duvida e a
seguinte esse apartamento nao e quitado e e da

Outros

Favor nos informar o endereço do imóvel. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

12/11/2015

cohb campinas o q no site diz proibida a venda e
aluguel, eu quero saber se a fiscalizacao bater
aqui o que acontece? Perco meu cadastro? Ou
fico no imovel?
Ola bom dia, uma duvida que tenho eu estou
cadastrado na coahb ja faz um tempo, atualmente
pago aluguel, so que como meu esposo e eu
estamos desempregados mudamos para um
apartamento estamos pagando 500,00 de
12/11/2015

Anônimo

aluguem mais luz e agua. A minha duvida e a
seguinte esse apartamento nao e quitado e e da
cohb campinas o q no site diz proibida a venda e
aluguel, eu quero saber se a fiscalizacao bater
aqui o que acontece? Perco meu cadastro? Ou
fico no imovel?

Favor informar o endereço do imóvel. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

12/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

vai ter sorteio do minha casa minha vida pois o

Programa Minha

meu nome saiu na nova linha de pessoas abtas a

Casa Minha Vida

participar do sorteio

12/11/2015 Michele Rodrigues Martins

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo

Boa tarde Eu gostaria de saber se em dezembro
12/11/2015

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

12/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
As inscrições são para moradores da cidade de

Boa tarde! Quero saber como funciona esse

Programa Minha

Campinas. Em sua cidade procure a Prefeitura

programa? Att,

Casa Minha Vida

Municipal. Serviço de Informações ao Cidadão

12/11/2015

COHAB Campinas
As inscrições são para moradores da cidade de
12/11/2015 Michele Rodrigues Martins

Boa tarde! Gostaria de saber como funciona esse

Programa Minha

Campinas. Procure a Prefeitura Municipal de sua

programa? Att,

Casa Minha Vida

cidade. Serviço de Informações ao Cidadão

12/11/2015

COHAB 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:
Boa tarde, Gostaria de saber como faço para me
12/11/2015

Anônimo

inscrever no programa minha casa minha vida?
Grata,

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

12/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
preciso saber o que preciso ter em mãos para
12/11/2015

Dalila Louriane Moura

fazer a minha inscrição na cohab grata Dalila

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

Moura

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

13/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos

Olá boa tarde, tenho um cadastro desatualizado

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

há algum tempo,ficha de interesse de nº111.093.

ou entrar no site da COHAB Campinas:

Gostaria de fazer parte da lista de interesse do
12/11/2015

José Cosmo da Silva

Programa Minha Casa Minha Vida. Tenho que
comparecer na cohab para atualização do meu

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

13/11/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

cadastro, ou esse que prenchi fica como válido?

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

Desde já´agradeço por ser atendido.

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Os imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida

13/11/2015

Anônimo

bom dia eu gostaria de comprar um apto no

Programa Minha

residencial sirios como eu faço

Casa Minha Vida

não podem ser vendidos. Estes imóveis são de
responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

13/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br A
Presidente da República cortou as verbas para
Bom dia Em 2016 terá um novo sorteio da minha
13/11/2015

Anônimo

casa minha vida, e pq tanta demora para sorteios
por favor seja específico .. Obrigado!

Programa Minha
Casa Minha Vida

construção de moradias do Programa Minha
Casa Minha Vida, por isso dependemos de

13/11/2015

verbas federais para construção de imóveis e
depois ser realizado os sorteios. A Caixa
Econômica Federal vai construindo e passa para
a Cohab fazer os sorteios. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

BOM DIA,POR GENTILEZA EU JÁ MONTEI
MINHA PASTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA O
RESIDENCIAL SANTA LUZIA CONFORME FUI
SORTEADA ESTOU AGUARDANDO A
CONVOCAÇÃO DA COHAB PARA UMA
REUNIÃO,COMO TEVE A GREVE DOS
BANCÁRIOS GOSTARIA DE SABER QUANDO
13/11/2015

Aguarde a convocação da Caixa Econômica

CHARLENE DOS SANTOS

SERA RETOMADA ESSA DEFINIÇÃO,E PARA

Programa Minha

Federal e da Cohab Campinas. Em caso de

LIMA

QUANDO SERA LIBERADO AS MORADIAS SE

Casa Minha Vida

dúvidas ligue: 3119-9570. Serviço de Informações

AINDA SERA ESSE ANO OU NÃO, POR
GENTILEZA FAVOR ANALISAR O MEU CASO
POIS PRECISO MUITO DESSA MORADIA.
OBRIGADA PELA COMPREENSÃO DE UMA
PESSOA QUE ESTA DESESPERADA PELA
MORADIA PRÓPRIA. CHARLENE DOS
SANTOS LIMA

ao Cidadão COHAB Campinas

13/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O Programa Minha Casa Minha Vida
disponibiliza, na época do sorteio, apartamentos.
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! Como adquirir um terreno da cohab
13/11/2015

Anônimo

para construir uma casa,e faz financiamento, qual

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

1°passo

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

13/11/2015

(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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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),

13/11/2015

FABIANA DIAS
RODRIGUES PAULO

GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO PARA

ou entrar no site da COHAB Campinas:

FAZER INSCRIÇÃO NISSE PROJETO MINHA

www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito

CASA MINHA VIDA , HORA , DATA E LOCAL.
AGRADEÇO A ATENÇÃO DESDE JA

Programa Minha
Casa Minha Vida

OBRIGADA

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Boa tarde! Gostaria de solicitar lista de
13/11/2015

Anônimo

documentação necessária para a elaboração da
minuta da escritura. Grata.

Favor nos informar o nome do adquirente,
Minuta de Escritura

endereço do imóvel número do contrato. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

16/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Campinas para retirar a relação de documentos

diariamente para eu e minha esposa e minha

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

sogra tivéssemos um cantinho nosso...na qual

ou entrar no site da COHAB Campinas:

estamos aqui tentando ter essa oportunidade
mariana bezerra simoes

DATA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB

devido a dificuldade salarial e financeira lutamos

14/11/2015

RESPOSTA

...onde também procuramos uma moradia para

Programa Minha

lutarmos juntos para dar o do bom e do melhor a

Casa Minha Vida

nossa filha que esta próxima ...seria muito

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

16/11/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

gratificante podermos ser beneficiados por vocês

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

... desde então muito obrigado por fazeren

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de

sonhos serem realizados... grato!!!!!

Informações ao Cidadão COHAB 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),

bom dia gostaria de saber se voces podem me

ou entrar no site da COHAB Campinas:

ajudar pois eu mesmo me encontro doente e não
14/11/2015

evanildo maragrido

estou conseguindo a trabalhar moro de aluguel e

Programa Minha

ja tenho cadastro com voces desde 2008 não

Casa Minha Vida

tenho quem recorer desde ja agradeço o meu

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

16/11/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

contato

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:

14/11/2015

Anônimo

Como faço para me inscrever no programa ma

Programa Minha

minha casa minha vida on line?

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

16/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

O titular do contrato e sua esposa são falecidos.
15/11/2015

ODAIR JOSÉ LEME
FONSECA

DATA
RESPOSTA

Estaremos verificando o contrato. Após

O imóvel já está quitado. Os herdeiros já estão
com o formal de partilha do inventário e querem

RESPOSTA

Minuta de Escritura

solicitar a minuta de escritura da COHAB.

estaremos encaminhando por email a relação de
documentos que deverao ser apresentados para

17/11/2015

requerer a minuta de escritura do imóvel.

Aguardo resposta. Atenciosamente.
boa noite, Foi aberto uma solicitação numero
0001601 ano 2015 a respeito da situação da
liberação da minuta da escritura do imóvel do

15/11/2015

Maria cristina Lordelo
Fonseca

contrato acima .e fui informada que eu receberia

Já foi encaminhada sua solicitação para a

esclarecimento em 15 dias a respeito da situação

Coordenadoria de Liquidações e Fundos. Favor

do imóvel , pois estou precisando regularizar a

Minuta de Escritura

entrar em contato pelos telefones (19) 3119-9591

situação ,porem já se passaram 80 dias e não

ou 3119-9599 com Felipe ou Vicente, informando

tive retorno .por favor alguém pode me ajudar.

o nº do seu contrato: 900180.

17/11/2015

enviar email da pessoa responsavel e telefone
para regularizar a situação atenciosamente Maria
Cristina 019 3492 1159
Bom dia, temos um imóvel situado em Americana
no bairro Antonio Zanaga 2,temos a minuta da
escritura emitida em 31/3/2000 onde especifica
50% de minha mãe Maria Izaias Drapela, 25% de
minha irmã Sônia Drapela e outros 25% meu Luis

16/11/2015

Luis Antonio Drapela

Antonio Drapela. ocorre que em 2013 minha mãe

Conforme contato telefônico, é necessário que

veio a falecer ficando assim na divisão 50% meu

providencie o inventário de 50% da sua mãe.

e 50% de minha irmã. Gostaria de saber que

Regularização

Neste processo, sua irmão já pode renunciar a

tendo minha mãe falecida e minha irmã abrindo

Fundiária

parte que vai receber da sua mãe. Após a

mão de direito dos seus 50% se no caso teria

conclusão do inventário, deverá nos procurar

como sair uma nova minuta em meu nome como

para providenciar um nova minuta.

100% proprietário para então fazer uma escritura
definitiva, ou qual seria o procedimento para
regularizar a escritura em meu nome. Desde já
agradeço a orientação e fico no aguardo de
resposta. Muito obrigado. Att: Luis A. Drapela.

17/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Eu pesso através dessa q mi ajudem.moro na

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

casa de uma pessoa que já ganhou apartamento

ou entrar no site da COHAB Campinas:

pelo projeto minha casa minha vida, ainda pago
16/11/2015

Anônimo

aluguel,, como faço para conseguir fazer o

Programa Minha

cadastro. Eu imploro pesso todo dia a Deus pra

Casa Minha Vida

mim presentear com uma casa vim do nordeste

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

16/11/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

em busca de melhoras aqui no estado de São

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

Paulo, mais é difícil quando se paga aluguel.

COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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),

Boa tarde! gostaria de saber como faço para me

ou entrar no site da COHAB Campinas:

inscrever no programa habitacional de campinas
16/11/2015

Marcos Henrique Ferreira

e se ainda posso fazer em 2015 e quais
documentos necessarios caso aja a possibilidade

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

16/11/2015

PARA CADASTRO DE INTERESSE EM

de cadastro e se for conjuge quais documentos

MORADIA. O cadastro é feito de segunda à sexta-

preciso? obrigado!

feira, das 8:00 ás 16:00 horas, na sede da
COHAB Campinas e é GRATUITO. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

16/11/2015 DINECY NUNES ARAÚJO

Quando vai ter sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

16/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
Favor ligar para o fone: 3119-9580 e identificar-se

16/11/2015

Anônimo

2º VIA DE PRESTAÇAO

Regularização

com o número do contrato e nome do adquirente.

Fundiária

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

16/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Deverá entrar em contato com a Coordenadoria
17/11/2015

Gilberto Peres maciel

Minuta de escritura

Minuta de Escritura

de Liquidaçoes e Fundos, telefones (19) 31199591 ou 3119-9599 com Felipe ou Vicente, para a

17/11/2015

liberação da sua minuta.
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:
17/11/2015

Anônimo

bom dia gostaria de saber se há inscrição para
casa própria para 2016

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

17/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Favor nos enviar seu nome completo e cpf, pois

17/11/2015

Anônimo

quero saber se fui sorteada! obrigada

Programa Minha

sem estes dados não conseguimos verificar.

Casa Minha Vida

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

17/11/2015

Campinas
O cadastro será feito em nome de um titular, mas
no cadastro constará os dados do casal. Favor
comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
17/11/2015

Anônimo

o cadastro pode ser feito no nome do homem ?
quais os documentos precisa .

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Outros

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

18/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer e solicitar pessoalmente à
18/11/2015

Hevaldo Penido

Preciso do Termo de Quitação, Para Regularizar
Minha Escritura.

Termo de Quitação

sede da Cohab Campinas, de segunda à sextafeira, das 8:00 as 16:00 horas. Serviço de

19/11/2015

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
As inscrições para o Minha Casa, Minha Vida
foram iniciados em 2009 quando o programa foi
lançado e, desde então, o atendimento para
grupos familiares com renda de até R$ 1600,00
Oi to muito decepciononada pois meu esposo fez

19/11/2015

Anônimo

ocorre através de sorteio e ou indicação por tratar-

a escreisao minha casa minha vida desde de

se de moradia localizada em área de

2007 e nunca chamaram! Agora pessoa que fez

risco(conforme orientação da Portaria 595/13).

pouco tempo as escrisao e pagaram mil reais e

Programa Minha

Quanto a citação de valores pagos, caso tenha

outros pagaram dois mil tem apartamento isso é

Casa Minha Vida

informações mais concretas e deseje formalizar

muito vergonhoso eu vou manda um mail na eptv

uma denúncia, a mesma pode ser encaminhada

falando desses absurdos e ninguém faz nada até

através deste canal, porém são necessárias

a onde

informações concretas para que possam ser

23/11/2015

tomadas as devidas providências. Ainda como
um canal para denúncia, há o 08007216268 da
Caixa Econômica Federal, porém também são
necessárias informações concretas.
O nome da minha esposa esta no diario oficial
como LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS

O empreendimento Vilas do Taubaté está sendo

APROVADOS SUPLENTES AO
19/11/2015

Anônimo

EMPREENDIMENTO VILAS DE TAUBATÉ I, II e

Programa Minha

III ,ela foi ai e informarão que não chegou no

Casa Minha Vida

nome dela e já acabou,gostaria de saber se vão
tirar a gente daqui e quando? jd do lado
cont,moro na beira do corego.

acompanhado pela Secretaria de Habitação e
não pela Cohab/Cp, portanto, favor entrar em
contato através do telefone 31199633 e solicitar
os esclarecimentos aqui apontados.

23/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE. COMO FAÇO PARA TRANSFERIR
UM IMÓVEL, APARTAMENTO, QUITADO PELO
FALECIMENTO AOS HERDEIROS E VIÚVA,
NECESSITO DE INVENTÁRIO OU O
19/11/2015

ROSANA DE URDES

COMPARECIMENTO DA VIÚVA COM

SAUERBRONN E

DOCUMENTOS PESSOAIS, ÓBITO E

ANDRADE

Favor nos informar o número do contrato,
Outros

QUITAÇÃO JÁ FAZEM ESTE SERVIÇO?

endereço do imóvel e nome do adquirente.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

23/11/2015

Campinas

PORQUE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS AINDA CONSTA A COHAB COMO
PROPRIETÁRIA E O "DE CUJUS" COMO
PROMISSÁRIO COMPRADOR.

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:
20/11/2015

Maria Rita de Paula

Quero saber se posso me inscrever para minha.

Programa Minha

Casa minha vida

Casa Minha Vida

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

23/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

20/11/2015

21/11/2015

Anônimo
Nayara da Silva Cardoso

Tirar uma duvida sobre o cadastro
Olá, Não sei onde deixei meu contrato, tem como
me envia via email por favor. Obrigada.
gostaria de saber se pra buscar o cartao do

22/11/2015

Queila Pereira

recadastramento pode ser qualquer pessoa e tbm
se teria que ser no prazo estipulado.

Outros

Favor nos enviar sua solicitação. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

23/11/2015

Favor comparecer pessoalmente para solicitar.
Cópia de contrato

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

23/11/2015

Campinas
Programa Minha
Casa Minha Vida

Pode ser outra pessoa portando seu documento
de identificação. Serviço de Informações ao
Cidadão COHAB Campinas

23/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

gostaria de saber se ainda posso buscar meu
22/11/2015

Queila Pereira

cartao de recadastramento ou tinha que ser no

Programa Minha

prazo estipulado. E quando eu for sorteada vai

Casa Minha Vida

ser avisado por carta ou por telefone.Obrigada.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Venha retirar o mais rápido possível, e trazer a
data que deveria ter sido retirado. Serviço de

23/11/2015

Informações ao Cidadão COHAB 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:

Bom dia, gostaria de saber os documentos
23/11/2015

Anônimo

necessarios para inscrição do Minha Casa Minha
Vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

23/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Bom dia gostaria de informação no dia 23/11 eu
tenho que retirar meu cartão da COHAB minha
Pode vir retirar até uma semana após a data

dúvida é o seguinte se eu mesmo tenho que
23/11/2015

Christian Barros de

retirar ou eu posso retirar em outro dia pois

Programa Minha

marcada e pode vir outra pessoa portando o

Camargo Sousa

amanhã não será possível em comparecer devido

Casa Minha Vida

documento do titular do cartão. Serviço de

ao eu estar trabalhando e estou em experiência

23/11/2015

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

sendo assim ficaria ruim para mim faltar do
serviço. Obrigado pela sua atenção.
Estes imóveis do Programa Minha Casa Minha
Quando faço uma denuncia de uma pessoa não
esta morando no seu apartamento , e eu tenho
23/11/2015

Anônimo

cadastro no minha casa minha vida a uma
possibilidade de ele perde o apartamento vim
para mim, ou será sorteado?

vida, são de responsabilidade da Caixa
Programa Minha
Casa Minha Vida

Econômica Federal. Não é possível passar de
uma pessoa para outra desta forma, procure a
Caixa Econômica Federal da Avenida Francisco
Glicério. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

23/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ainda não temos data prevista para o próximo
23/11/2015 THAIS GONÇALVES DIAS

bom dia, quando será o proximo sorteio das

Programa Minha

casas da cohab?

Casa Minha Vida

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

23/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

Fiz o recadastramento e me deram um papel com
23/11/2015

Anônimo

a data do dia 19/11/2015 para pegar o cartão
porém eu não estou em Campinas estou voltando

Outros

Sim, compareça até 27/11 para retirar. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

23/11/2015

hoje a noite amanhã posso pegar?
Conforme determinação da Diretoria desta

ROSANA DE LURDES
23/11/2015

SAUERBRONN E
ANDRADE

BOA TARDE. COMO FAÇO PARA TRANSFERIR

Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a

UM IMÓVEL, APARTAMENTO, QUITADO PELO

Informação nº 12527/2011, as informações

FALECIMENTO AOS HERDEIROS E VIÚVA,

financeiras decorrentes de contratações somente

NECESSITO DE INVENTÁRIO OU O

podem ser fornecidas ao adquirente da unidade

COMPARECIMENTO DA VIÚVA COM

habitacional e/ou a seu representante legal,

DOCUMENTOS PESSOAIS, ÓBITO E

através de Procuração específica para esse fim.

QUITAÇÃO JÁ FAZEM ESTE SERVIÇO?

Assim, por tratar-se de informação financeira,

PORQUE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS AINDA CONSTA A COHAB COMO

Outros

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através

PROPRIETÁRIA E O "DE CUJUS" COMO

da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que

PROMISSÁRIO COMPRADOR. VIÚVA SUELI

prestará os devidos esclarecimentos a respeito

DO CARMO LOPES SALOMÃO.

da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à

APARTAMENTO 42, 3º ANDAR BLOCO B,

disposição através dos telefones: 19 3119-9591,

CONJUNTO PARQUE ITAJAÍ,FASE 2, RUA 18,

3119-9592 ou 3119-9599, falar com Felipe,

Nº 104, QUADRA B-1, ATUAL RUA SEVERO

Vicente ou Wladimir. Endereço da Cohab/CP -

GOMES, Nº 104. GRATA

Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

23/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
www.cohabcp.com.br Verificar no lado direito
23/11/2015

Anônimo

Cadastro

Outros

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

24/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:
23/11/2015

Anônimo

Quero fazer o cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Mantenha seu cadastro atualizado, se ainda não

Boa tarde Por gentileza uma informaçao Tenho

atualizou, compareça para atualizar. Se ainda

meu cadastro a mais de 15 anos e nunca recebi
23/11/2015

evanice aparecida spinelli

uma correspondenciá referente, Hoje tenho 55

Programa Minha

anos e um filho menor precisando de moradia.

Casa Minha Vida

Goataria de saber motivo de nao ser chamada
até hoje Sem mais agradeço Aguardo retorno

não foi chamada compareça para verificar se seu
cadastro está correto. Atualmente o Programa
Minha Casa Minha Vida é feito por sorteio,
portanto a senhora não foi sorteada. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

24/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Residir em Campinas a mais de dois anos e ter

DATA
RESPOSTA

renda familiar de até R$ 1.600,00 ou menos deste
valor. 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

Gostaria de saber quais são os requisitos para
24/11/2015 amanda rosa porfirio da silva poder se cadastrar para tentar ganhar uma casa ,

Outros

ou apartamento. Quais documento necessarios.

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

24/11/2015

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

24/11/2015

cicera

se é negado o seu cadastramento oque posso
fazer

Campinas
Se comparecer com toda documentação exigida
Outros

não será negado o cadastramento. Compareça

24/11/2015

para atualizar.
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:

24/11/2015

CAROLINE RIBEIRO DOS
SANTOS

Gostaria de me inscrever no programa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

24/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Fui contemplado pelo minha casa minha vida, já
Favor procurar a Caixa Econômica federal e se

tenho o meu apartamento e moro já a 1 ano. Mas
estou desempregado desde o começo de ano e
24/11/2015

Anônimo

não consegui emprego em campinas,tive uma
boa proposta de emprego em outra cidade.Agora
que devo fazer,qual a orientação que podem me
passar.Obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

informar, pois os imóveis do Programa Minha
Casa Minha Vida são de responsabilidade da
Caixa. Serviço de Informações ao Cidadão
COHAB Campinas

24/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
24/11/2015

Neila valtina gomes

Quero me cadastrar no casdatro minha casa

Programa Minha

minha vida

Casa Minha Vida

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

25/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

24/11/2015

25/11/2015

evanice aparecida spinelli

Anônimo

Resposta

Programa Minha

Favor enviar sua solicitação. Serviço de

Casa Minha Vida

Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

Bom dia. Gostaria de saber quando é o sorteio

Programa Minha

dos imóveis da minha casa minha vida? Grata

Casa Minha Vida

25/11/2015

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

25/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
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:

25/11/2015 NATALIA LIMA DE SOUSA

Bom Dia Como faço a inscrição no programa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

25/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Moro com minha sogra, e não tenho nada que
25/11/2015

Robison Ferreira Freitas

comprove que moro lá, tipo algo que chegue no
meu nome, quero fazer a inscrição. O que faço.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Infelizmente sem estes comprovantes não é
possível fazer a inscrição. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

25/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

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

Gostaria de saber quando começam as incrições
25/11/2015

Anônimo

da minha casa minha vida novamente e o que

Programa Minha

precisa pra fazer o cadastro e os pre requisistos.

Casa Minha Vida

Aguardo.

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

25/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Ola boa tarde ..preciso saber se quem nao fez o
recadastro na data da carta recebida..se ainda
Mantenha seu cadastro atualizado, se ainda não

pode se recadastrar pra moradia..eu
25/11/2015

Sueli das graças braz

estavainscrita no programa desde 2009 e esse

Programa Minha

atualizou este ano, compareça para atualizar

ano nao compareci ma data prevista da

Casa Minha Vida

trazendo toda a documentação exigida. Serviço

26/11/2015

de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

carta...por. imprevistos..e por achar que seria so
mais um recastro como os outros...obrigada pelas
informaçoes

A resposta a sua solicitação foi enviada em
26/11/2015, através do e-mail acima informado.

GOSTARIA DE QUITAR O CONTRATO. É

Em caso de dúvidas, deverá entrar em contato

POSSIVEL A EMISSAO DE UM BOLETO
26/11/2015

MARIA HELENA DOY /

TOTALIZANDO AS PRESTAÇÕES QUE AINDA

JOSE SOARES

FALTAM. E APÓS PAGAR QUAL O
PROCEDIMENTO PARA EMITIR O TERMO E
POSTERIORMENTE VENDER O IMOVEL.

através dos telefones:(19) 3119-9596 ou 3119Termo de Quitação

9601, falar com Ana Cristina ou Flávia Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU,
horário das 08h às 16h. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália
– Campinas – São Paulo – CEP: 13036-900.

27/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
26/11/2015

thayara tomaz nascimento

oi, gostaria de me escrever pra participar do

Programa Minha

sortei, como faço?

Casa Minha Vida

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

26/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

olá boa tarde! por favor vi na relação de
documentos necessários:03 últimos holerites,no
26/11/2015

Anônimo

caso minha mãe recebe um beneficio assistencial
BPC e não tem holerit...como eu faço nesse

Retire extratos bancários dos 3 últimos meses,
Outros

caso? E outra dúvida é se ela terá preferência por

ela participará como idosa se tiver mais de 60
anos. Serviço de Informações ao Cidadão

26/11/2015

COHAB Campinas

ser idosa e receber este benefício? Obrigada!

26/11/2015

DENILSON JORGE

BOA TARDE! SOLICITO O TERMO DE

ARAUJO BEZERRA DE

QUITAÇÃO DE MEU CONTRATO. MEU CPF

MENZES

083.780.268-76 AGUARDO E AGRADEÇO. ATT.
Gostaria de saber se haverá outro sorteio de

26/11/2015

Anônimo

casas e apartamentos do programa minha casa
minha vida em Janeiro ou fevereiro de 2016?

Este imóvel não é de responsabilidade da Cohab
Termo de Quitação

Campinas, procure a Cohab Bandeirantes.
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

27/11/2015

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

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

27/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
As pessoas idosos e deficientes concorrem sobre

bom dia! pessoas idosas com mais de 70 anos
27/11/2015

Anônimo

tem alguma preferência na hora dos sorteios?
como funciona neste caso? obrigada!

tudo que for sorteado em 4%(quatro por cento, ou
Outros

seja de tudo que for sorteado é destinado 4%
para este grupo de pessoas. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

30/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sou filho de MILTON ELOY E MARIA
APARECIDA ELOY. Eles são falecidos e fui
nomeado inventariante no processo de inventário
de minha mãe. Meu pai adquiriu e pagou o imóvel
da COHAB onde minha mãe morava, que está no
processo do inventário. Mas apenas agora
verificamos que, até hoje, depois de muitos anos,
27/11/2015

AIRTON APARECIDO
ELOY

A Cohab Campinas não possui imóveis em

ele não foi passado para o nome de meu pai e
minha mãe que eram casados. Na certidão de

Termo de Quitação

matrícula do imóvel consta a COHAB como a

Jundiaí, procure a Cohab Bandeirantes, pode ser
imóvel desta outra Cohab. Serviço de

30/11/2015

Informações ao Cidadão COHAB Campinas

proprietária do imóvel, em Jundiaí. SEGUEM
DADOS: SEGUNDA CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DE JUNDIAI, MATRÍCULA 116942.
Não possuo o número ou cópia do contrato.
Preciso regularizar a situação urgentemente, e
solicito informações sobre como devo proceder.
Obrigado. Airton Aparecido Eloy
Fui semana passada e me ofereceram um
empreendimento no bairro santa genebra, fiquei
27/11/2015

Guilherme Silva

interessado e gostaria de mais informações,
poderia me passar o contato ou agendar um

Favor ligar para Maurício ou Wladimir, nos fones:
Outros

3119-9563 / 3119-9566. Serviço de Informações

30/11/2015

ao Cidadão COHAB Campinas

horário para tirar duvidas e pegar os papeis para
entrega da documentação.
Prezados.boa tarde! Sou neta de Vitor Venâncio,
falecido na cidade e comarca de Porto FerreiraSP em 14/11/2015 e devido ao fato, gostaria de

A Cohab Cohab Campinas não possui imóveis na

saber se há como disponibilizar o termo de
27/11/2015 Cíntia Aparecida Venâncio

quitação do imóvel sito à Rua Carlos Fenilli, nº
429, Vila Salgueiro, Quadra F, Lote 09, inscrito no
Cartório de Registro de Imóveis de Porto Ferreira
sob o nº 20127. Esclareço que o respectivo termo
será utilizado para os devidos fins legais. Att.

Termo de Quitação

cidade de Porto Ferreira. Serviço de Informações
ao Cidadão COHAB Campinas

30/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa tarde, gostaria de me informa sobre o sorteio

27/11/2015

Anônimo

de novembro 2015, se esta noticia e verdadeira
ou falsa. obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

27/11/2015

cleide bueno

DEFINITIVA POIS JA DEI ENTRADA NO

DATA
RESPOSTA

Não houve sorteio neste mês de novembro/2015.
Programa Minha

Ainda não temos data prevista para sorteio.

Casa Minha Vida

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB

30/11/2015

Campinas

ESTOU PRECISANDO DA LIBERAÇAO DA
HIPOTECA. PRECISO DA ESCRITURA

RESPOSTA

Este imóvel em Sorocaba não pertence à Cohab
Termo de Quitação

Campinas. Serviço de Informações ao Cidadão

30/11/2015

COHAB Campinas

PROCESSO A MAIS DE UM ANO OBRIGADO

Ainda não temos data prevista para o próximo
27/11/2015

Anônimo

alguma informação sobre o sorteio ocorrido no

Programa Minha

fim do ano 2015

Casa Minha Vida

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

30/11/2015

Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas
A Caixa Econômica vai construindo os imóveis e
passa para a Cohab fazer o sorteio. Não temos

gostaria de saber qual local está sendo
27/11/2015

Anônimo

construído casas ou aptos da minha casa minha
vida e qual a data de sorteio. Desde já obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

localidade de onde serão as construções. Ainda
não temos data prevista para o próximo sorteio.

30/11/2015

Acompanhe pelo site da COHAB Campinas as
notícias. www.cohabcp.com.br Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

fui fazer recadastro esse ano e nao consegui
28/11/2015

Anônimo

fazer pq nao tinha uma conta de dois anos atraz
mas faz cinco anos que tenho cadasto na cohab
o que eu faço agora?

Sem ter correspondências ou Nota Fiscal de
Outros

alguma compra em seu nome e no seu endereço,
não é possível fazer o recadastramento. Serviço
de Informações ao Cidadão COHAB Campinas

30/11/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
ou entrar no site da COHAB Campinas:
29/11/2015

jonas

QUERIA SABER SE AS INSCRIÇAO JA ESTA
ABERTA...

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

(ícone verde) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

30/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB 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:

envio minha solicitação para casa em campinas
30/11/2015

Suzicley Cristina Braga

tenho uma filha de 7 anos hj tenho 32 anos e
moro de favor. necessito de parcelas baixas

Programa Minha
Casa Minha Vida

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

30/11/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas
Ainda não temos data prevista para o próximo

30/11/2015

Anônimo

Bom dia, Gostaria e saber a data do próximo
sorteio?

sorteio. Acompanhe pelo site da COHAB
Outros

Campinas as notícias. www.cohabcp.com.br
Serviço de Informações ao Cidadão COHAB
Campinas

01/12/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Visando esclarecimentos a respeito do contrato
em referência, solicitamos o comparecimento
nesta Companhia, no dia 05/01/2016, horário das
08h às 15h, Departamento

Gostaria de solicitar histórico de pagamentos com
30/11/2015 Laura Carreira Nascimento

quitação do imóvel para requerimento de

Termo de Quitação

escritura. Att, Laura Carreira Nascimento

Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos, falar com Felipe ou Vicente, ou ainda,

02/12/2015

através dos telefones: (19) 3119-9591, 31199592 ou 3119-9599. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

30/11/2015

Valeria Regina Cruz
Barbassa

Gostaria de imformações sobre minha inscrição
que fiz anos atras, poderiam por favor ce
informaR como esta o andamento???

Programa Minha
Casa Minha Vida

As inscrições são feitas para moradores da
cidade de Campinas. Serviço de Informações ao

01/12/2015

Cidadão COHAB 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:

Preciso de uma moradia pois tenho três filhas sou
30/11/2015

Daniele Cristina Cunha

mãe solteira estou desempregada e moro com

Programa Minha

Claro

minha mãe de favor faço bicos como faxineira e

Casa Minha Vida

preciso de um lugar pra mim e minhas filhas

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

01/12/2015

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. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

Boa Tarde! Venho através desse para solicitar a
30/11/2015

Antonio Frizo

minuta de escritura, para dar continuidade na
regularização dos documentos de minha
residencia, Obrigado! Att: Antonio Frizo

O imóvel citado não é de responsabilidade da
Minuta de Escritura

Cohab Campinas, não localizamos o nome do
adquirente e o número do contrato. Serviço de
Informações ao Cidadão COHAB Campinas

01/12/2015

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor comparecer pessoalmente até á COHAB
Campinas para retirar a relação de documentos
(segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas),
Boa Noite !! Gostaria de me cadastrar para obter
30/11/2015

Thayná Kauanna Duarte
Canovas

um apartamento,gostaria de ver as formas
possiveis de pagamento,gostaria do maior
número de informações pois tenho interesse em
um imóvel. Obrigada Thayná Canovas

ou entrar no site da COHAB Campinas:
Programa Minha
Casa Minha Vida

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

01/12/2015

