cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

1/12/2016

NOME

Rosemeire Aparecida silva

SOLICITAÇÃO

Gostaria de saber porque meu nome não está na
lista de atualização deste mês para o sorteio.

Gostaria de saber se quitei minha dívida referente
o imóvel do contrato e endereço acima, e no caso
Viviane Aparecida Lorencine de ter quitado qual o procedimento para receber
1/12/2016
Crepaldi
o Termo de Quitação. Agradeço a atenção e
aguardo retorno, obrigada. Viviane Ap. Lorencine
Crepaldi

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Seu nome e CPF constam na página 153 da lista
publicada em 10/11/2016. É importante ressaltar
que nesta lista constam somente os grupos
familiares que possuem renda mensal familiar de
R$ 0,00 a R$ 1.800,00, faixa 1 do Programa
Minha Casa, Minha Vida. Esta lista é divulgada
mensalmente como uma obrigatoriedade a ser
cumprida pelo município. No momento não há
previsão para realização de sorteio.

2/12/2016

Termo de Quitação

As informações requeridas foram prestadas a
Senhora através de atendimento telefônico, na
data de 05/12/2016, pelo funcionário Vicente
Giraldelli, bem como foi orientado referente aos
procedimentos que serão realizados visando
verificar à situação financeira e documental do
contrato em referência. Assim, após a finalização
desses procedimentos, entraremos em contato
com a Senhora através do telefone informado na
solicitação. Em caso de dúvidas, por gentileza,
entrar em contato através dos telefones:(19)
3119-9592 ou 3119-9599, falar com Felipe ou
Vicente -Coordenadoria de Liquidações e Fundos
- CLFU.

16/12/2016

Outros

bom dia verifiquei que voce nao tem cadastro na
Cohab, e importante fazer o cadastro A cohab
lançou o lotes urbanizados que devera sair em
breve,tambem tem casas em parceria com
construtora inclusive ai no próximo a voce o
residencial das matas que esse nao e preciso ter
cadastro. A DISPOSIÇÃO

5/12/2016

Outros

Para que possamos direcionar a sua solicitação,
será necessário a identificação do solicitante, o
número do contrato, o endereço do imóvel e o
nome do titular do contrato.

2/12/2016

5/12/2016

william pereira

gostaria de saber como faço para comprar um
terreno da cohab e como saber se o terreno
pertence a cohab

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber se o imóvel com o
número de contrato 294847 e termo de quitação
08,230 no nome de Paulo Pereira possui algum
débito, pois estou comprando este imóvel.
Obrigada

2/12/2016

Anônimo

Gostaria de saber o proximo sorteio. Pago
aluguel e fiz o cadastro a mais ou menos 4 anos
e ainda não consegui nada. Sou mae solteira e
ganho apenas 1.300 porque nao tenho registro
em carteira por que se nao meu filho passa fome
porq pago 700 de aluguel e ainda tenho que
pagar pra cuidar dela pra mim trabalhar.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas, nem
mesmo o Minha Casa Minha Vida. Portanto, não
há previsão para a realização de sorteios. Sendo
assim, deverá manter seu cadastro atualizado e
aguardar.

4/12/2016

Anônimo

quando vai ter o sorteio das casas na cohab
queria saber

Outros

Atualmente não há nenhum programa
habitacional em andamento em Campinas,
portanto não há previsão para a realização de
sorteios.

5/12/2016

Anônimo

Gostaria de saber quando vai ter sorteio pois
moro de favor e o dono já pediu a casa e tenho 3
filhos e não tenho pra onde ir e nei a quem
recorrer e já não sei o que fazer mas ou a onde
eu possa ir com quem falar des de já agradeço
obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
sorteios e o atendimento só ocorre quando o
interessado é sorteado.

5/12/2016

5/12/2016

6/12/2016

2/12/2016

2/12/2016

5/12/2016

5/12/2016

Wanderson silva braga

eu gostaria de saber quando que vai sair o
sorteio dos apartamento eu ja ate cheguei pegaro
cartão e agora so estou esperando sair o sorteio

Outros

No momento não há previsão para realização de
sorteio. O cartão é um comprovante do cadastro
e nele contém a data de validade do cadastro e
do cartão (22/05/2017). Se ocorrerem mudanças
nas informações prestadas, antes do vencimento
do cartão, o interessado deverá comparecer
pessoalmente para atualização. Se não houver
mudanças, em até 15 dias após a data de
validade do cartão, o interessado deverá
comparecer para o recadastramento bianual,
portando toda a documentação necessária.

6/12/2016

Anônimo

Chamamento para montar pasta segundo
semestre 2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão para realização de
sorteio e nem de chamamento para montagem
de pasta.

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

6/12/2016

NOME

Roseli Paganini

SOLICITAÇÃO

Peço mais informações de como proceder na
INSCRIÇÃO para participar do programa.
Informo que trabalho em Campinas há mais de 8
anos e resido - pagando aluguel - há dois anos.
Aguardo retorno e agradeço a atenção.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para efetivação do CIM - Cadastro de Interesse
em Moradia, que dá acesso aos programas
habitacionais que estiverem disponíveis no
município, o interessado deve seguir as
orientações abaixo: CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências /
comprovantes de endereço (ex. loja, banco,
fatura, CPFL, SANASA, telefone, nota fiscal) em
nome do interessado sendo uma do mês atual e
a outra de dois anos atrás. CPF (do casal); RG
(do casal) NÃO ACEITAMOS CNH Certidão de
nascimento (se solteiro); Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; Certidão de óbito (se viúvo); RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); Certidão de nascimento (daqueles que
moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira
de Trabalho (do casal e dos dep. habitacionais)
mesmo sem registro; 03 últimos holerites (do
casal e dos dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; 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 o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

6/12/2016

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

6/12/2016

6/12/2016

NOME

William Pereira veras

Zilda Duarte Tofoli

SOLICITAÇÃO

Moro de aluguel e vou me casar, mas não tenho
condições de ter uma casa.

Boa tarde Preciso para fins de inventario uma
cópia do contrato da COHAB 039064-A que
adquiri. Zilda Duarte Tofoli.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Verificamos em nosso sistema que o Sr. ainda
não possui cadastro na COHAB e para participar
de qualquer programa habitacional é
imprescindível ser cadastrado. Embora não
momento não tenhamos nenhum programa
habitacional em andamento, sugerimos que faça
o Cadastro de Interesse em Moradia. Segue a
relação de documentos necessários: CADASTRO
NOVO Documentos necessários (originais): Comprovar pelo menos 2 últimos anos de
moradia em Campinas, apresentando 02
correspondências (ex. loja, banco, fatura, CPFL,
SANASA, telefone, nota fiscal) em nome do
interessado sendo uma do mês atual e a outra de
dois anos atrás. - CPF (do casal); - RG (do casal)
NÃO ACEITAMOS CNH - Certidão de
nascimento (se solteiro); - Certidão de casamento
(se casado); se separado ou divorciado com a
averbação; - Certidão de óbito (se viúvo); - RG e
CPF (daqueles que moram no imóvel maiores de
18 anos); - Certidão de nascimento (daqueles
que moram no imóvel menores de 18 anos); Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro; - 03 últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado; 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 o
decreto nº 5296 de 02 dezembro de 2004. OBS:.
Apenas para o Programa Minha Casa Minha Vida
a renda máxima familiar é de até R$ 1.800,00.
Renda superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

7/12/2016

Cópia de contrato

Solicitamos o obséquio de verificar se o seu
financiamento, por ventura, refere-se ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez que a
Cohab Campinas não possui empreendimento no
município de Piracicaba. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-1600.

6/12/2016

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

6/12/2016

7/12/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Boa Noite, preciso de uma informação por
gentileza Moro num apartamento da cohab que é
da minha irma moro de favor, tenho 4 filhos um
de 10 anos, 8 anos,3 anos e outra de 10 meses e
o pai deles mora com a gente. E como nao tinha
como eu conseguir pagar um aluguel ela pediu
que fosse morar para poder segurar o
apartamento sendo que ela ja tem uma casa no
nome dela quitada, onde ela vive com os filhos
ela nunca se mudou aqui no apartamento, e
desde de 2014 na 13º prestaçao nao paga o
apartamento, e por fim ela pediu q eu desocupe o
apartamento ate fevereiro de 2017 e nao tenho p
onde ir, ate falei p ela q nao trabalho so meu
marido que ganha 1234,00 fora os descontos da
folha e nao tem como agora trabalhar pq meus
dois pequenos nao vao p creche e os outros dois
estudam so meio periodo, to desesperada, pq
nao tenho pra onde ir. Disse p minha irma q iria
morar na rua ela disse q nao poderia fazer nada
q ela pegou o apartamento p fazer negocio e que
me deixou morar p assegurar. Posso assumir as
prestações fazer um acordo das prestações em
atraso, eu tenho inscrição na cohab desde 2007
e nunca fui sorteada, e agora nao tenho pra onde
ir pelo amor me ajuda to desesperada. Desde já
muito obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Os contratos sobre o Programa Minha Casa
Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,
telefone de denuncias diretas com a CEF no
0800-7216268.

7/12/2016

Outros

Objetivando atender o pleito, o interessado /
representante legal deverá comparecer à sede da
Cohab-CP, horário das 08h às 16h, e protocolar a
solicitação de obtenção do valor do saldo
devedor, não ensejando o pagamento de taxa de
expediente. Porém, após ciência do valor do
saldo devedor, caso haja interesse na sua
liquidação, deverá ser efetuado o pagamento de
taxa de expediente no valor de R$ 15,00. Em
caso de dúvidas, por gentileza, entrar em contato
através dos telefones: (19) 3119-9589 ou 31199601, falar com Flávia ou Sandra Coelho Coordenadoria de Liquidações e Fundos - CLFU.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália – Campinas – São
Paulo – CEP: 13036-900.

12/12/2016

MARIA LUCILENE SILVA
MENDES SANTOS

Venho pela presente, solicitar o saldo devedor do
meu imóvel. fico no aguardo

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

7/12/2016

8/12/2016

9/12/2016

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Boa tarde voces estão com inscriçoes abertas
para fazer cadastro para casas ou apartamentos
obrigada

sonia regina pereira lima

boa tarde, gostaria de saber em qual endereço
eletronico ou pessoalmente devo encaminhar
solicitação de vaga estagio de direio aguardo obg
sonia regina pereira lima

Denis David dos Santos
Gobbi

Bom dia, gostaria de tirar algumas dúvidas, moro
com meu pais que estão pensando em se mudar
para outro estado, pois como meu trabalho está
aqui, precisarei ficar, gostaria de saber como
consigo me inscrever no programa da COHAB,
atualmente a renda familiar per pessoa é de 966
reais, como ainda moro com eles considero este
valor atualmente, pago aluguel a eles porém
nada formal apenas firmado verbalmente,
demoraria pra eu conseguir um imóvel nestas
condições, tem um prazo aproximado, estou apto
para realizar a inscrição? Caso eles forem
embora pra outro estado e eu precise pagar
aluguel em outro lugar, mesmo já estando inscrito
no programa, precisarei realizar alguma
atualização? pois morando sozinho minha renda
passaria para um salário, caso eu esteja no
mesmo emprego . Desde Já, Obrigado.
Atenciosamente, Denis

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

A COHAB/CP realiza diariamente o Cadastro de
Interesse em Moradia, de segunda à sexta-feira,
das 8h às 16h. Segue a relação dos documentos
necessários: CADASTRO DE INTERESSE EM
MORADIA - CIM CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais): - Comprovar
pelo menos 2 últimos anos de moradia em
Campinas, apresentando 02 correspondências
(ex. loja, banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone,
nota fiscal) em nome do interessado sendo uma
do mês atual e a outra de dois anos atrás. - CPF
(do casal); - RG (do casal) NÃO ACEITAMOS
CNH - Certidão de nascimento (se solteiro); Certidão de casamento (se casado); se separado
ou divorciado com a averbação; - Certidão de
óbito (se viúvo); - RG e CPF (daqueles que
moram no imóvel maiores de 18 anos); - Certidão
de nascimento (daqueles que moram no imóvel
menores de 18 anos); - Carteira de Trabalho (do
casal e dos dep. habitacionais) mesmo sem
registro; - 03 últimos holerites (do casal e dos
dependentes habitacionais) se estiver
trabalhando registrado; - 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 o decreto nº 5296 de
02 dezembro de 2004. OBS:. Apenas para o
Programa Minha Casa Minha Vida a renda
máxima familiar é de até R$ 1.800,00. Renda
superior será considerada para outros
empreendimentos habitacionais (quando houver).
ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO É GRATUITO
Atendimento para cadastro de 2ª a 6ª feira Das
8h às 16h Avenida Prefeito Faria Lima, 10 Parque Itália Campinas-SP - CEP 13036.900
3119-9500 Site: www.cohabcp.com.br

12/12/2016

Outros

A contratação de estagiários pela Cohab
Campinas é feita por intermédio do CIEE, que
após solicitação da empresa, abre a vaga e
seleciona os candidatos para encaminhar para o
processo seletivo. Desse modo, o candidato
deverá fazer seu cadastro no CIEE e depois
candidatar-se à vaga em aberto. O processo de
contratação de estagiários está detalhado em
nossa página na internet, na aba Transparência,
Contratações de estagiários ou através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html Caso preferir, poderá enviar o
currículo diretamente à Coordenadoria de
Recursos Humanos, através do email
crhu@cohabcp.com.br, onde permanecerá em
nossos arquivos aguardando a abertura de vaga.

14/12/2016

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

12/12/2016

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

NOME

9/12/2016 keldma karla de brito ferreira

9/12/2016

9/12/2016

SOLICITAÇÃO

gostaria de fazer um inscricao par aadquirir uma
casa

Josias Manoel da Silva filho

Solicito minha casa pois é meu sonho ter a casa
promria

MARA ANDREA
LORENZON

Na qualidade de terceira interessada habilitada
nos autos do Processo Digital nº 100088228.2016.8.26.0084, em trâmite na 4ª Vara do
Foro Regional de Vila Mimosa, Campinas/SP,
manifesto interesse em quitar a dívida existente e
aguardo pela oportunidade de acordo, até para
demonstrarmos em juízo, com fins de
homologação. Atenciosamente e no aguardo de
um breve retorno.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

12/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

12/12/2016

Termo de Quitação

Em resposta à sua solicitação, na qual manifesta
interesse em fazer acordo com esta Companhia,
temos a informar que basta a Senhora
comparecer na sede da Cohab/Campinas e
procurar o setor de Cobrança, o qual lhe
repassará todas informações necessárias para a
realização de eventual acordo. Desta forma,
ressalte-se que estamos à disposição e
aguardamos retorno sobre o exposto.

12/12/2016

12/12/2016

Anônimo

PARA QUEM ESTÁ DESEMPREGADO LEVAR
SÓ A CARTEIRA DE TRABALHO? POIS NO
MOMENTO NÃO TEM COMO COMPROVAR
RENDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

12/12/2016

THAIS MIRANDA VILAS
BOAS AMORIM

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE TEM
PREVISÃO DE CONCURSO PARA O CARGO
DE ASSISTENTE SOCIAL? DESDE JÁ
AGRADEÇO PELA ATENÇÃO. ATT. THAIS
VILAS BOAS

Outros

Ainda não temos previsão.

12/12/2016

12/12/2016

Fabiola Farias de
Vasconcelos

Gostaria de saber se tem alguma casa em
Capivari São Paulo para assumir a divida??
Desde ja agradeço

Outros

Neste momentos não temos. Estamos a
disposição.

12/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

Anônimo

Olá, boa tarde! Gostaria de saber se só pode se
escrever no programa pessoas que mora mais de
2 anos na cidade de Campinas? Eu tenho 1 e
meio, tenho alguma chance de esta entrando no
programa? abraço

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

12/12/2016

12/12/2016

NOME

JUREMA GARCIA

SOLICITAÇÃO

BOM DIA, FAZ 3 MESES QUE NÃO RECEBO
OS BOLETOS, E TB GOSTARIA DE SABER
QUANTOS ANOS FALTA AINDA PARA
QUITAÇÃO OK ? AGUARDO OBRIGADO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Regularização
Fundiária

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,
solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no horário das 08h às 15h, no
Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, ou
ainda, enviar a Procuração através do e-mail:
flavia@cohabcp.com.br, para que sejam
prestados os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através do telefone: 19 3119-9601 falar com a Flávia. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália
- Campinas / SP.

16/12/2016

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

12/12/2016

13/12/2016

Anônimo

Inscriacao para imoveis

12/12/2016

Anônimo

BOM DIA FAIZ TREIZ ANOS QUEEUFIZ
OCARDRATO GANHO UMSALARIO TEM
2IRMAIS DOENTE EUMSOBRINGO NCADEIRA
DERODAQUENANDA EUMA IRMA QUE
NTEMORIM MOROEMUMA OCUPACAO AIN
UMA CRIANCA DE7ANOSE UMBEBEDE8MEIS
DORMINO NOCHAO PORQUE ESO
2COMODOS BEM PEGUENOGOSTARIA DE
ENTRAR PELOMENOS NOAXILIO MORADIA
NEIM QUEFOSSE DE MADEIRAJA PEDI PARA
FARIAS PESSOAQUE ME DECEUMA
TERRENONEIMQUE FOSSO NA BEIRA
DEUMA ESTRADA NTENTO LUGARPARA
FICAR COMELE DIREI GOSTARIA QUE
VOCEIS AI MEAJUDASE OU
PELOSMENOSUMA TENTATIVA DE
UMTERENODEPOSSE TENHO CADRASTO AI
FAIZ TEM PO QUERIAUMA SOLUCAO MANDA
SE UMA CARTA OUMECOLOCASE EMAGUM
PROGRAMAVOUFICAR AGUAR DANDO UMA
RESPOSTA MUITO OBRIGADO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quanto ao auxílio moradia, trata-se de programa
da Prefeitura Municipal de Campinas, concedido
através da SEHAB - Secretaria de Habitação,
mas somente para alguns casos específicos.
Para verificar a possibilidade de recebimento
sugiro contato com o citado órgão através do
telefone 31199633. No que se refere ao
atendimento através da Cohab-Cp, o mesmo só
ocorre através de sorteio e, no momento não há
previsão. Mantenha o cadastro atualizado! Caso
ocorra sorteio e o interessado seja selecionado
será enviada correspondência comunicando o
ocorrido e solicitando o comparecimento na sede
da Cohab-Cp.

13/12/2016

cacilda de Almeida Pereira

Bom dia por gentileza, eu gostaria que vocês me
enviasse por e-mail as prestação que estou em
atraso ( Outubro e Novembro) 2016 desde já
agradeço!

Outros

Boleto enviado conforme solicitado.

13/12/2016

13/12/2016

Anônimo

Olá, Gostaria de saber como faço pra saber
como faço para saber se a minuta da escritura
está disponível.

Minuta de Escritura

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

13/12/2016

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 15:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB).

13/12/2016

13/12/2016

Anônimo

Boa tarde!!! Gostaria de saber quais os criterios
para se inscrever no programa coahb, pessoas
solteiras tem direito a se inscrever ?? Grata

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

13/12/2016

13/12/2016

14/12/2016

14/12/2016

15/12/2016

NOME

Antonio Osvaldo Boni

Eliana Nogueira

Daniel de Brito

SOLICITAÇÃO

Olá, Gostaria de saber se a minuta de escritura
do imóvel contrato: 0590178 do Resposavel
43820581804 está disponível para emissão.
Desde já obrigado.

Por favor quero fazer o cadastro da minha casa
minha vida, e não tenho carteira assinada, como
posso comprovar renda? Muito grata!

2 via de boleto

Anônimo

Bom dia! Estou no site de voces e gostaria de
saber aonde entro para me cadastrar? No
aguardo e obrigado

Ana Marcia Benedito
Pacheco

Boa Tarde! Por gentileza gostaria de saber por
qual motivo minha fatura vem subindo todos os
meses ,sei que pago sempre com atraso porém
vem subindo relativamente todos os meses deste
o dia que comprei o imóvel ,quero saber também
referente ao IPTU em aberto que é de
responsabilidade da Cohab se já teve algum
retorno junto a prefeitura. Att; Marcia Pacheco

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Minuta de Escritura

As informações requeridas foram prestadas
através do ofício de esclarecimentos nº 276/2014
- DiAF de 10/04/2014. Tendo em vista que o
Fundo de Compensação das Variações Salariais
- FCVS - não efetuou o pagamento do saldo
devedor residual pleiteado por esta Cohab-CP,
em seu nome (titular da Promessa de Compra e
Venda), sugerimos que busque a via Judicial para
garantir a cobertura do saldo devedor residual.
Somente após o pagamento desse saldo devedor
residual é que será possível obter a Escritura de
Compra e Venda do imóvel em questão.

19/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

14/12/2016

Outros

IMPRESSÃO DE BOLETOS – Entre no site da
COHAB Campinas – www..cohabcp.com.br e
entre na opção SERVIÇOS; depois entre em
SERVIÇOS AO ADQUIRENTE; entre em seguida
com o NÚMERO DO CONTRATO E CPF do
adquirente; CONFIRME OS DADOS; clique em
PRESTAÇÕES EM ABERTO e em seguida
ASSINALE A PARCELA QUE QUEIRA
IMPRIMIR; clique em IMPRIMIR 2ª VIA. Em caso
de dúvidas ligue para: 3119-9577 / 3119-9580.

14/12/2016

Outros

O cadastro é feito apenas pessoalmente.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br

14/12/2016

Outros

Seu contrato de 06/12/2009, foi assinado pelo
Plano de Financiamento PCM, ou seja, Plano de
Correção Monetária, sendo assim tem reajustes
mensais tanto na prestação como no Saldo
Devedor pela TR. Em relação a Cobrança do
IPTU, vou encaminhar seu questionamento à
area Comercial para posterior resposta.

16/12/2016

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

16/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o próximo
sorteio.

16/12/2016

Solicito cópia de contrato ou de ficha cadastral
LUCIENE APARECIDA DE
junto à este órgão, do terreno/moradia localizada
ARAUJO
no endereço identificado acima.

Cópia de contrato

Não consta em nosso sistema um imóvel neste
endereço. Porém localizamos pelo nome o
contrato 1550007, em nome de LUCIENE
APARECIDA DE ARAUJO e REINALDO JOSE
DA SILVA. Se precisar de uma cópia do contrato,
favor entrar em contato pelos telefones: 31199575 ou 3119-9576 e agendar data e horario para
retirar.

19/12/2016

Olá me enviem o email certo para eu mandar os
holeholerites para comprar a casa em
itapetininga.

Programa Minha
Casa Minha Vida

josecesar@cohabcp.com.br
comercializaçao@cohabcp.com.br

19/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

19/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista.

19/12/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

15/12/2016

janderson luis de oliveira

estou necessitando de uma casa ou
apartamento,pago aluguel 650,00 reais.E eu e
minha esposa,desejamos grandemente ter o
nosso cantinho já agradecido pela oportunidade
obrigado.Janderson luis de oliveira

15/12/2016

Anônimo

Olá gostaria de saber se haverá sorteio desse
ano ainda?

16/12/2016

16/12/2016

Andressa Lourdes de
oliveira delfino

16/12/2016

Iracema Batista de Oliveira

sOU APOSENTADA COM SALARIO MINIMO
MORO COM MINHA FILHA CAÇULA QUE E
VIUVA SOU SEPARADA VAI FAZER 2 ANOS
MEU MARIDO FOI EMBORA NÃO TENHO
COMO PAGAR UMA SEPARAÇÃO
LEGALMENTE,TENHO MAIS UMA FILHA QUE
E EX PRESIDIARIO E VAMOS MORAR
JUNTAS ELA TEM CINCO FILHOS MENORES
GOSTARIA DE FAZER A INSCRIÇÃO DA
MINHA CASA MINHA VIDA REALIZAR UM
SONHO ANTES DE MORRER OBRIGADO.

17/12/2016

Anônimo

Gostaria de saber se haverá sorteio da cohab em
2017 se já tem alguma data

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

22/12/2016

19/12/2016

carlos alberto reis

Gostaria de saber como faço para pegar quitação
, ou algum documento e cal o custo se tiver por
favor ?

Termo de Quitação

A partir desta data V.S, assim que desejar
poderá solicitar a MINUTA de Escritura de
Compra e Venda na sede da COHAB/CP,
localizada a Av. Faria Lima Nº 10 – Parque Itália,
no horário das 8:00 hs às 16:00 hs de 2ª à 6ª
feira. Para tanto, deverá trazer esta convocação,
e a CÓPIA dos seguintes documentos: • Contrato
do Imóvel • Certidão ATUALIZADA de
Casamento ou Nascimento, se solteiro, e
Casamento com averbação do óbito, se viúvo
(validade de 30 dias a partir da data de emissão
da certidão) • Carteira de Identidade do casal •
CPF – Cadastro de pessoa física do casal • Taxa
de expediente no valor de R$ 141,00 (Cento
Quarenta e Um Reais) valor sujeito a alteração.
(dinheiro ou cheque) ATENÇÃO • SE HOUVER
MORTE DO ADQUIRENTE, DA ESPOSA OU
DO CO-PROPRIETÁRIO DEVERÁ SER
APRESENTADA A CÓPIA LEGÍVEL DO
INVENTÁRIO COMPLETO, RG,CPF,
CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO OU
NASCIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS E
CONJUGES. (validade de 30 dias a partir da data
de emissão da certidão) • • SE HOUVER
SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO
DEVERÁ SER APRESENTADA A CÓPIA DA
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA SER
VERIFICADO PARA QUEM FICOU OS
DIREITOS SOBRE IMÓVEL NA PARTILHA DE
BENS. • • CASO SEJA REPRESENTADO POR
PROCURAÇÃO PUBLICA, ESTA DEVERÁ
ESTAR ATUALIZADA ATRAVÉS DE 2º
TRASLADO, E COPIA DE RG E CPF DO
PROCURADOR.

19/12/2016

Anônimo

Boa tarde! Estou habilitada para futuros sorteios
do Programa Minha Casa Minha Vida e gostaria
de saber quais as datas provaveis para novos
sorteios. Obrigada.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o sorteio.

19/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

19/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

Dilênia de França Santos

Eu Dilênia de França Santos Solicito a ajuda de
vcs p a inscrição das casinhas da coab minha
casa minha vida porém estou trabalhando em
campinas e vivendo de aluguel e já muitas já
passei fome e meu salário malda p eu viver aqui
em campinas meu CPF 31653988878 n consegui
colocar no cMpo obrigatório... obrigado

Jaqueline Cristina do
Nascimento

Boa tarde, Gostaria de saber como posso me
inscrever para o programa minha casa minha
vida, ou qualquer programa de financiamento da
casa própria

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

fabiola dias batista

boa tarde gostaria de saber como estar o
andamento do meu cadastro ? e se tem alguma
posição de novos sorteios? aguardo retorno! att.
fabiola

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para o sorteio.

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

20/12/2016

21/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Boa tarde Srs. Estou com uma duvida, meus pais
compraram a casa da COHAB e me chamou a 29
anos para morar com eles, sempre paguei o
boleto juntamente com eles e no fim acabamos
aumentando a casa. Faz 11 anos que meu pai
faleceu e minha mãe a 5 anos, mas nunca fui ver
ai na COHAB, para passar no meu nome. Como
devo fazer? Tenho as testemunhas de que
sempre morei e paguei na casa. O que posso
fazer? No aguardo. Daniel Risso

Outros

Favor nos enviar o nome do adquirente,
endereço do imóvel para podermos informar, ou
compareça à sede da Cohab Campinas para
podermos lhe informar mais detalhadamente. De
princípio seria necessário providenciar o
inventário referente a seus pais falecidos. Serviço
de Informações ao Cidadão Cohab Campinas

20/12/2016

Clara Palhares

Bom dia, Fiz minha inscrição do Programa, e eu
queria saber como faço para ver o andamento,
como faço para ver se consegui o imóvel
desejado? Como faço para ver que ano vai sair
as chaves? e se consegui o imóvel? poderia
responder minha dúvida por gentileza?
Cordialmente, Clara Palhares

Outros

Ainda não temos data prevista para sorteio. No
site da Cohab Campinas está a lista dos sorteios
ja ocorridos e os respectivos nomes de sorteados
em cada sorteio.

21/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

22/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRAMENTO É GRATUITO Atendimento
para cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália
Campinas-SP Site: www.cohabcp.com.br.

22/12/2016

Minuta de Escritura

O proprietário(a) do imóvel deverá comparecer
pessoalmente para se informar. Compareça até a
Cohab Campinas, de segunda a sexta-feira, das
8:00 às 16:00 horas(neste final de ano verifique
neste site os horários para atendimento).

26/12/2016

NOME

SOLICITAÇÃO

Luiz Gustavo Mathias
Amaral Vitório

Eu quero participar deste programa Pois eu tenho
filho pequeno Pego bolsa familia. Eu gostaria de
saber que documentação È preciso para levar
para participar?? Estou precisano muito.

jaqueline marques da silva

como faço para me inscrever no programa minha
casa minha vida e no programa habitacional?

Anônimo

Boa noite. Minhã mãe tem os documentos da
casa pra fazer o pedido da minuta, quais
documentos é necessário levar? Posso ir fazer a
minuta no lugar dela? É possível dar usucapião
no imóvel? O imovel ta no nome da minha mãe e
em segundo o nome da minha falecida avó, Pois
tem uma irmã da minha mãe morando na casa e
querem fazer isso

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

23/12/2016

23/12/2016

24/12/2016

NOME

Antonio Carlos Porfirio de
Almeida

SOLICITAÇÃO

Bom dia, Gostaria de solicitar qual é o meu saldo
devedor com relação a esse contrato 1210114
( para quitação ) e qt tempo ainda falta, no caso
de quitação teria algum desconto ? Grato,
Antonio Carlos

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

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,
solicitamos encaminhar cópia de seu RG e CPF
através do e-mail: flavia@cohabcp.com.br, em
caso da impossibilidade de envio dos
documentos no referido e-mail, só poderemos
fornecer estas informações com o seu
comparecimento nesta Cohab/CP, no horário das
08h às 15h, Departamento Financeiro, através da
Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos . Em caso
de dúvidas estaremos à disposição através do
telefone: (19) 3119-9601, falar com Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

28/12/2016

26/12/2016

Laryssa Bonim Diniz Da
Silva

Estou Fazendo Essa Solicitão, Para Saber a
respeito Das Casas entregue atraves da Cohab,
Pois é de meu interesse. Como Faço Para Me
Cadastrar?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br.

Glescia da Silva Pereira

Bom Dia !! Tenho uma duvida.. estou
Desempregada desde que vim morar no
condominio na qual estou hoje que é o
Residencial Sirius ,pelo fato de ser muito longe
do Ceasa Campinas que era onde eu
trabalhava,minha situação nao esta muito boa ja
a 3 anos,com duas crianças pequenas....sem
condições de manter o condominio,devido a nao
conseguir arrumar serviço,sei que terei trabalho
no ceasa porém enquanto eu estiver morando
longe pra mim...nao terei condições de ficar por
aqui. Por favor, voces tem Aptos próximos ao
Ceasa que é o Takanos,ha alguma possibilidade
de fazer uma troca ????de me colocar la ??
estou pensando seriamente em Devolver o
Apto...pois nao sei mais oque fazer ..Por favor
me ajudem...

Outros

Em relação a devolver o imóvel, a senhora
deverá procurar a Caixa Econômica Federal, pois
estes imóveis são de responsabilidade da Caixa.

26/12/2016

Outros

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br.

26/12/2016

26/12/2016 Janainna de Souza Campos

Como cadastrar no programa da cohab?

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66
TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Anônimo

Há muita inregularidade no residencial Sirius na
rua Bento coelho n°52! Na torre 3 ap.02 desde
quando foi entregue não mora ninguém! Torre 3
ap.11 e 12 é vendido e alugado E na torre 10
ap.42 é alugado também! Milhares de pessoas
necessitadando de moradias enquanto muitos
alugam e vendem!Isso deveria ser investigado

Outros

Estas informações devem ser encaminhadas
diretamente à Caixa Econômica Federal, pois
esta é a responsável pelos imóveis do Programa
Minha Casa Minha Vida.

26/12/2016

26/12/2016

Anônimo

De preço de apartamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor identificar a qual apartamento se refere.

27/12/2016

26/12/2016

Anônimo

Por favor Moro no residential Sirius ha
possibilidade por um no takanos

Programa Minha
Casa Minha Vida

Favor procurar a Caixa Econômica Federal e se
informar.

27/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br.

27/12/2016

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br .

27/12/2016

27/12/2016

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

26/12/2016

gostaria d saber como posso me cadastrar?
tenho um menino de 2 anos e moro sozinha de
Fernanda Christine de Corilo
27/12/2016
aluguel trabalho como recepcionista gostaria de
bomfim
informações como documento e local para
comparecer agradeço desde já

27/12/2016

Gostaria de Saber se tem como eu me inscrever
Amanda Cristina Martins de
no programa PAR ,na região de Campinas ,
Oliveira
Gostaria de uma oportunidade para me inscrever
neste programa , quais documentos necessário ?

27/12/2016

MARCOS CÉSAR DE
OLIVEIRA

QUERO FAZER O CADASTRO NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA .
-COMO FAZER? -INFORMAÇÕES
DETALHADAS. -LOCAL , FONE DE CONTATO.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP f: 3119-9575/3119-9576 Site:
www.cohabcp.com.br.

27/12/2016

Anônimo

Gostaria de saber se teve sorteios sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos data prevista para sorteio.

27/12/2016

Evandro Paulino da Cruz

Eu Evandro P.da cruz,portador do Rg 235.06121
ssp/sp,cpf 138.978248-41 Faco a proposta pelo
estado da casa situado no numero 11 na rua
Ezequiel silveira Paulo Ayres pela importancia de
R$ 60.000,00(sessenta mil reais)a vista,
Contatos:(15)997515717-996572115 Aguardo
retorno o mais breve possivel.

Outros

A proposta será encaminhada para a diretoria.

28/12/2016

Anônimo

BOM DIA! MEU NOME É CAROLINE
SANTOS,GOSTARIA DE SABER COMO FAÇO
PARA ME CANDIDATA AO SORTEIO PRA
GANHA A CASA SOU DE SUMARÉ-SP,MORO
DE FAVOR. AGUARDO RETORNO.
CAROLINE952016@HOTMAIL.COM

Programa Minha
Casa Minha Vida

As inscrições para o Programa Minha Casa
Minha Vida são para moradores da cidade de
Campinas. Procure a sua cidade para fazer a
inscrição. Cada cidade tem sua inscrição
específica.

29/12/2016

27/12/2016

29/12/2016

cohab

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

MÊS: DEZEMBRO/2016 TOTAL: 66

DATA

30/12/2016

30/12/2016

NOME

Taina Silva de Andrade

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Eu Não possui nenhum imóveis na cohab

Olá boa tarde!! Gostaria de saber se tem data pra
fazer inscrição para o minha casa minha vida ou
se sempre qualquer dia que eu for ai se consigo
fazer, e o que precisa , se tem alguma taxa.
Como funciona esse processo de como se ganha
ou se paga! Tem que estar trabalhando ou não
tem problema de carteira assinada ou não..
Poderia me informar, obg, estou no aguardo..

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br .

2/1/2017

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda
familiar de até ou inferior a R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais). A lista de documentos está
no site: www.cohabcp.com.br ÍCONE VERDE
(LOCALIZADO À DIREITA - ABAIXO DO ÍCONE
LOCALIZAÇÃO DA COHAB). ATENÇÃO: O
CADASTRO É GRATUITO Atendimento para
cadastro de 2ª a 6ª feira Das 8h às 16h – Fones:
3119-9574 / 3119-9575 – 3119-9576 Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália CampinasSP Site: www.cohabcp.com.br

2/1/2017

