cohab

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

MÊS: NOVEMBRO/2017 TOTAL: 74
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa tarde
Qual o link que posso acessar para informação
Aparecida de Jesus da Silva
01/11/2017
de vagas para assistentes sociais em caráter
Leitão
temporário?
Grata

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
Boa tarde,
As informações para inscrição estão disponíveis
no site da Cohab, através do link:
http://www.cohabcp.com.br/concursop/ps2017edital.pdf. Os arquivos para preenchimento estão
disponíveis através do link:
http://www.cohabcp.com.br/concursop/concursop
.html, no ícone de Download.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,

DATA
RESPOSTA

07/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO:

Documentos necessários (originais):

02/11/2017

Erica gabriel

Boa noite!
Quais os documentos que preciso para levar
parecadastrar.
Pq venceu em julho/ 2017.

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta). Não podendo ser nota fiscal.
Outros

- CPF (do casal);
- RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH;
- Cartão CIM;
- 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 dep.

09/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se ao agente
03/11/2017

Jose Wilson dos Santos

Solicito o termo de quitação do imóvel

Termo de Quitação

financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez que a
Cohab Campinas não possui empreendimento o
Parque dos Lagos no município de Tietê. A título
de informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-1600.

09/11/2017

Att,
Bom dia,
Para maiores informações, necessitamos que
03/11/2017

Anônimo

Não assinei nada na Cef e meu nome consta no
cadmut.como retirar?

CADMUT

identifique o numero do seu CPF e em nome de
quem se encontra para consultarmos o Cadmut e

09/11/2017

verificar o que houve, e posteriormente direcionar
a Coordenadoria encarregada.
Att,
Bom dia,
Para orientar sobre imóveis precisamos do CPF,

04/11/2017

Anônimo

ola
gostaria de saber quando que vai sair os
apartamentos e as casa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

a informação é passado no perfil do cadastro.
Caso não tenha cadastro, a COHAB dispõe no
site de relação de documentos para faze lo, no
momento em que estiver fazendo o cadastro será
orientado sobre a disponibilidade de oferta.
Estamos a disposição.
Atenciosamente,

10/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

04/11/2017

DATA
RESPOSTA

Bom dia!

por favor estou morando de favor tenho dois
filhos so meu marido trabalha preciso voltar para
minha casa e fiquei sabendo de um amigo meu
que vcs doam materias de contrucao pois nao
estamos tendo condicoes de comprar no
caroline de oliveira pereira
momento e precisamos voltar para nossa casa
mais ainda nao esta acabada e as criancas esrao
com alergia do po nao podemos voltar na situcao
que esta por favor entre em contato comigo e nos
ajude. des de ja agradeco

RESPOSTA

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
Outros

aquela Secretaria através do telefone 19-31199615 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

09/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

05/11/2017

Fernanda Soares da
Fonseca

Gostaria de me cadastrar, mas não consigo ir até
a Cohab, devido ao trabalho. Teria como me
cadastrar via e-mail?

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

07/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO:

Documentos necessários (originais):

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta). Não podendo ser nota fiscal.
06/11/2017

Veronica dos Santos
Henriques

Gostaria de saber se é necessario comparecer
para atualizar cadastro

Outros

- CPF (do casal);
- RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH;
- Cartão CIM;
- 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 dep.

09/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
As informações para inscrição estão disponíveis
no edital do Processo Seletivo Simplificado

06/11/2017

Anônimo

bom dia
gostaria de saber como consigo me inscrever
(ficha de inscrição) concurso publico assistente
social junior?

Outros

01/17, no site da Cohab, através do link:
http://www.cohabcp.com.br/concursop/ps2017edital.pdf. Os arquivos para preenchimento estão
disponíveis através do link:
http://www.cohabcp.com.br/concursop/concursop
.html, no ícone de Download.

07/11/2017

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Boa tarde,
As informações para inscrição estão disponíveis
no edital do Processo Seletivo Simplificado
01/17, no site da Cohab, através do link:
06/11/2017

Anônimo

bom dia qual procedimento para inscreve-me no
concurso publico asistente social

Outros

http://www.cohabcp.com.br/concursop/ps2017edital.pdf. Os arquivos para preenchimento estão
disponíveis através do link:
http://www.cohabcp.com.br/concursop/concursop
.html, no ícone de Download.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

07/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Pessoal, boa tarde!

Preciso de uma ajuda. Ao buscar o boleto do
contrato 5070611 no valor de R$ 70,69 assinado
recentemente, fui surpreendida com parcelas de
R$ 16,82 em aberto. Ocorre que quando comprei
o terreno mensalmente vinham os boletos e de
repente parou. Fui até a sede do bairro e
disseram que o envio foi interrompido pela Cohab
e que deveria aguardar. Fui fazer um recadastro
na Cohab, por convocação, e mencionei o
ocorrido e na ocasião fui informada que o meu
JEFERSON CARDOSO DO terreno não havia nenhum débito, então fiquei
06/11/2017
tranquila. Liguei hoje para entender o ocorrido e
PRADO
apessoa da cobrança, nada cordial, mal deu
atenção ao meu questionamento e muito mal
educada disse que as parcelas estavam em
aberto a sede deveria ter retirado os boletos e
que estão correndo juros... Ficar jogando a culpa
um no outro ou ficar procurando culpados não
resolve o problema. Tem em aberto, ok, mas não
acho justo que eu pague com todo esse juros...
pago o valor devido sem nenhuma indagação... E
outra coisa, pq no recadastramento me falaram

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Esta Coordenadoria de Cobrança efetuou o

Outros

atendimento ao Sr. Jefferson Cardoso Prado, no
último dia 07/11/17, orientando-o sobre a
prestação de serviços executada à Associação
do Núcleo Nossa Senhora Aparecida,
interrompida por término do contrato de cobrança
da topografia, contrato este em débito desde
2006, cujo valor original era de R$ 16,82 e
acrescido dos encargos contratuais após o
vencimento. Esclarecendo também, quanto a
dificuldade na interlocução com a Sra.Liliane
Colassante do Prado, face as interferências na

10/11/2017

linha telefônica.
Emitimos os boletos relativos aos débitos e
constatamos já haver o registro do pagamento.
Motivo pelo qual entendemos não haver mais
considerações ao caso.

que não havia débitos? Pq não deram opção de impressão do boleto pela internet? Podem, por favor, me ajudar a san

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

Boa tarde.
06/11/2017

Jose Lucianp Barbosa da
Silva

Quero saber se posso fazer minha inscrição na
Cohab junto com minha esposa, hoje nossa
renda bruta é de R$ 3.500,00.

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

07/11/2017

DATA

06/11/2017

NOME

rosemary dos santos
gonçalves

SOLICITAÇÃO
A/C Eliane Cristina de Freitas, boa tarde. Eu sei
que você me disse que era para esperar o prazo
estipulado, mas que tentaria agilizar o processo
da minuta. Você pode me informar como está o
processo?
Mais uma vez peço a gentileza dessa
informação. Demos entrada na solicitação da
minuta do contrato 0120294, protocolo
2645/2017.
Muito obrigada pela atenção, fico no aguardo e
na oração.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Anônimo

Bom dia

DATA
RESPOSTA

Boa Tarde
Minuta de Escritura

Se possível vou enviar, pelo correio, no dia
10/11/17.

07/11/2017

Atenciosamente,

Deus abençoe.

08/11/2017

RESPOSTA

Boa tarde!

Outros

Necessitamos que identifique o assunto na
solicitação e até mesmo seus dados para
maiores informações.
Att

10/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

Gostaria de saber como faço para fazer cadastro
08/11/2017 Bruna Gonçalves dos santos e participar do sorteio minha casa minha vida
aguardo.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

09/11/2017

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Bom dia,

08/11/2017

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber se vocês já tem a
data de sorteios dos imóveis para campinas?

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento, nao existe previsao para sorteio.
10/11/2017
Estamos a disposição.
Atenciosamente

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Ao Senhor José Jacometto,
Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de

Olá boa tarde. Gostaria de saber o que ainda

Liquidações e Fundos, na data de 09/11/2017,
ficou combinado que o Sr. Vicente lhe dará
retorno por telefone assim que solicitar a pasta
de seu imóvel no arquivo desta Cohab Campinas,
visando esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.

preciso fazer para que a Cohab libere enfim a
escritura de meu apartamento, que foi quitado
em 2011.

08/11/2017

Jose Jacometto

Minha mulher faleceu este ano e vou me mudar
para outro estado e preciso muito vender o
apartamento, mas o fato de não ter a
documentação dificulta muito a venda, já que na
maioria dos casos as pessoas precisam de
financiamento.
Agradeço pela ajuda.

Minuta de Escritura

09/11/2017
Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9599 ou 3119-9601, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.

José Jacometto
Atenciosamente,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
A COHAB faz cadastro para rendas de até R$
8.433,00 (nove salarios) minímos.
Para o sorteio habitacional a renda familiar é de
até R$ 1.800,00 mais a compania tem outros
tipos de atendimento para renda superior.

08/11/2017

Anônimo

Olá , queria saber caso a rénda familiar seja
superior á 1800.00

Programa Minha
Casa Minha Vida

Entre no site da cohab, existe relação de
documentos para fazer o cadastro.
A vir para faze lo, vc será orientado.
Estamos a sua disposição
Atenciosamente,

10/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

09/11/2017

Anônimo

Bom dia.
Como faço para comprovar que moro
Em campinas a mais de 2 anos?

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

09/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia Vanessa,
moro no endereço acima mencionado e não foi
feita a regularização fundiária e devido a isso
09/11/2017

VANESSA LUCIANO
NASCIMENTO

nem saneamento básico também não tem
aguardo resposta pois sou uma contribuente de
imposto alem de ser uma cidade que tem o
direito minimo previsto na constituição de
saneamento básico.

Regularização
Fundiária

O Jardim Residencial da Paz e uma área pública
e não está no cronograma de Regularização
Fundiária da COHAB.
Sugiro que procure a Secretaria de Habitação
para obter maiores informações através do
telefone 31193613.
Atenciosamente

07/12/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO:

DATA
RESPOSTA

Documentos necessários (originais):

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, SANASA,
telefone, carta). Não podendo ser nota fiscal.

09/11/2017

Andreia

Meu cadastro venceu e eu não atualizei preciso
saber como faço para resolver essa situação, e
tambem se tenho direto ao kit digital.

Outros

- CPF (do casal);
- RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH;
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento (se solteiro);

10/11/2017

- 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
- Se for aposentado (trazer os 03 últimos
Boa tarde!

10/11/2017

Anônimo

Gaga

Programa Minha
Casa Minha Vida

Necessitamos que se identifique para maiores
informações e que coloque o assunto na
solicitação.
Att

10/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia!

DATA
RESPOSTA

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, um dos principais requisitos são que
o candidato seja maior de 18 anos e que
comprove no mínimo 02 anos de moradia em
Campinas, apresentando os seguintes
documentos originais:
Peço informações de como me inscrever para o
Minha casa minha vida para financiar meu
apartamento.
10/11/2017

Juliana Maria Gonçalves
Entrei em contato com um consultor da MRV e
ele me informou que com a minha renda preciso
procurar a prefeitura.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondencia do ano de 2013 e outra do
ano de 2015;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais);
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais);
•Certidão de nascimento (se solteiro);

10/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A(o) Senhor(a) filha(o) do Sr. Roque Silveira
Rodrigues,

10/11/2017

Morte propietario

Queria saber como faço meu pai faleceu para
pedir a escritura da casa

Outros

Tendo em vista que tentamos contato telefônico
através do nº (15) 3285-5220 informado através
deste canal, porém sem efeito, estamos
efetuando a verificação do contrato em
referência e oportunamente informaremos as
providências. Para tanto necessário se faz
informar o número de telefone válido ou ainda
entrar em contato através dos telefones: (19)
3119-9599 ou 3119-9601, falar com Vicente ou
Flávia - Departamento Financeiro/Coordenadoria
de Liquidações e Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

10/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

10/11/2017

rubens da silva casemiro

gostaria de fazer meu cadastro

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

16/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Moro de aluguel e fiquei sabendo que tem varias
casa aqui no padre Anchieta fechad

10/11/2017

Ana Paula Maximiano

António lino vitoriano filho

uma casas dessas para morar e eu assumiria as
parcela mas daria a entrada de 25 mil usando
meu fundo de garantia
.

Preciso da cópia do contrato

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Ana Paula.

Porque não pagaram seria possível eu conseguir
10/11/2017

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Cópia de contrato

A COHAB Campinas, não possui imóveis
disponiveis para comercialização no referido
bairro.
Compareça á COHAB - Av. Faria Lima, 10, Pq
Italia, das 8h ás 16h, segunda á sexta, para fazer
seu cadastro de moradia, a lista de doctos está
disponivel em nosso site.
Atenciosamente.
Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Belém, a Cohab Campinas não possui o
empreendimento. A título de informação, o

14/11/2017

27/11/2017

telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Att
Boa tarde!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

10/11/2017

Cleia Maria neves dos
santos

Preciso da cópia do contrato

Cópia de contrato

financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Belem, a Cohab Campinas não possui apenas o
empreendimento.
Att

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Cilas.

vila costa e silva tem alguns terrenos em final de
11/11/2017

cilas rodrigues

quadra, gostaria de saber se a cohab vende
esses terrenos

Outros

Para informações sobre terrenos á venda,
compareça á COHAB Campinas, Av Faria Lima,
10 - Pq Italia, com o setor patrimonio, com os
endereços completos dos terrenos que vc citou
na mensagem.

14/11/2017

Atenciosamente.
Olá bom dia, preciso de uma declaração da
COHAB onde conste o nome de Meu Pai que é
Sebastião Pedro Batista, CPF dele é nº
079.810.548-85, residia na R CAMINHO 1
103 JD LIRIA, preciso que apareça os nomes dos
13/11/2017

jose

moradores dependestes nesta declaração os
nomes dos dependentes do imóvel, em especial

Bo m dia!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
Outros

o nome do neto dele Matheus Henrique Batista,
pois meu pai faleceu, e preciso desta declaração
para fins de declaração de dependente.

Att
Bom dia!

Bom dia, estou tentando cadastrar minha filha em
um processo de bolsa de estudos do Liceu

13/11/2017

jose

area verde do Nucleo Residencial Jardim LIRIAm
meu CPF é 18809427807.
obrigado.

14/11/2017

Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.

obrigado

Campinas, eles estão me pedindo uma
declaração onde conste meu nome e
dependentes, visto que o imóvel onde resido é

aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
Outros

aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

14/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

13/11/2017

Anônimo

meu cadastro espirou no mês 10 q eu faco

Programa Minha
Casa Minha Vida

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

24/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

13/11/2017

Anônimo

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE TEM
COMO ADQUERIR UM IMOVEL ATRASVES DA
COHAB?

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

16/11/2017

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Bom dia, Priscila
Meu cartão cim venceu dia16/07/2017 eu liguei
na cohab e me disseram que não precisava ter
14/11/2017

Priscila de Fátima oliveira

pressa para atualizar porque esse ano não ia ter
sorteio eu queria saber se ainda estou
participando?

Programa Minha
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Seu cadastro está ativo e caso haja um sorteio
você estará apta a participar.
A atualização somente é necessária com
urgência no caso de mudança de endereço ou
renda familiar.
Atenciosamente.

17/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa noite, gostaria de estar fazendo meu
cadastro no programa minha casa minha vida e
tenho algumas dúvidas sobre o cadastramento.

14/11/2017

16/11/2017

Jéssica Ferreira da Silva

Anônimo

Eu não moro mais na residência da minha mãe a
pouco tempo e minhas correspondências ainda
chegam no endereço dela, atualmente eu moro
com o pai da minha filha,mas não tenho
comprovante de residência em meu nome,
gostaria de saber se adianta eu levar os que
tenho no endereço da minha mãe mesmo ou não.
E com relação a documentação dos residentes
da casa.

segunda via boleto

RESPOSTA
Bom dia, Jessica

DATA
RESPOSTA

No site da COHAB Campinas está disponível a

Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

lista completa de doctos para realização do
cadastro de interesse em moradia.
No caso do comprovante de endereço - tanto o
antigo como o atual devem estar no nome do
interessado. Aguarde chegar uma
correspondencia no endereço atual em seu nome
para poder realizar o cadastro.
Com relação aos residentes na casa, apresentar
os doctos dos que são seus dependentes
habitacionais.
Atenciosamente.
Bom dia
Para podermos encaminhar ao departamento
encarregado, necessitamos que identifique o
numero do contrato e em nome de quem está.
Att

17/11/2017

16/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

16/11/2017

Marilia de souza santos

sou de Aracaju-SE uma cidade Nordestina j´[a
estou em campinas há 07 anos tenho dois filhos
um menino de 09 anos e uma menina de 07, sou
separada e não recebo pensão do pai das

Programa Minha
Casa Minha Vida

crianças, gostaria muito de ser sorteada pra
ganhar um imovél da Cohab

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo

24/11/2017

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Senhora Fabiana,

BOA TARDE.
Fabiana Monique Gonçalves
16/11/2017
de Sena

PRECISO DO BOLETO PARA PAGAMENTO
REFERENTE AO ACORDO CONTRATO
196.0215.
NO AGUARDO.

Outros

Conforme solicitado, enviamos para o e-mail
acima mencionado os boletos para pagamento
em 24/11/2017.

Atenciosamente,

24/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

17/11/2017

Danielle Maia

Gostaria de maiores informações, pois desejo
muito me cadastrar para habitação,como devo
proceder,o que necessário, pois moro de
aluguel,trabalho em Campinas muitos
anos,desde já obrigada

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

24/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:
Ola Bom dia!
17/11/2017

Karina Erica Ribeiro

Quero atualizar meus dados para inclusao no
programa minha casa minha vida.

Programa Minha
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- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Dayane

17/11/2017

olá bom dia a alguns anos fiz minha inscrição
para o programa minha casa minha vida e depois
Dayane Priscila Fortunato
so fiz atualização de cadastro,agora não tive
Pessoa
mais noticias de como esta o andamento do meu
cadastro.

Programa Minha
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A ultima atualização de seu cadastro aconteceu
em agosto/2015, e o endereço apresentado é
diferente do mencionado em sua solicitação,
portanto você deve entrar em nosso site - se
informar da lista de doctos para atualização e vir
com todos os doctos originais pedidos, á
COHAB, para fazer sua atualização.
Com relação ao andamento do programa, não
tivemos sorteio nesse periodo.
Atenciosamente.

22/11/2017

A/C Eliane Cristina de Freitas

20/11/2017

r

Bom dia Eliane, gostaria de saber se você enviou
a minuta do contrato, pois ainda não recebemos.
Minuta de Escritura
Você tinha dito que provavelmente dia 10/11
colocaria no correio.
Você pode me informar?
Obrigada.
Deus abençoe.
A/C Eliane Cristina de Freitas
Bom dia Eliane, gostaria de saber se você enviou

20/11/2017

rosemary dos santos
gonçalves

a minuta do contrato, pois ainda não recebemos.
Minuta de Escritura
Você tinha dito que provavelmente dia 10/11
colocaria no correio.
Você pode me informar?
Obrigada.
Deus abençoe.

Bom dia
Respondida na solicitação 1247/17. Foi enviada
por Correio em 10/11/17. Deve ter atrasado a
entrega devido aos feriados, se for o caso, pode

23/11/2017

retirar uma via na Cohab.

Bom dia
Respondida na solicitação 1247/17. Foi enviada
por Correio em 10/11/17. Deve ter atrasado a
entrega devido aos feriados, se for o caso, pode
retirar uma via na Cohab.

23/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

20/11/2017 KAUE RICARDO MIYOSHI

GOSTARIA DE SABER COMO POSSO ME
CADASTRAR NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

20/11/2017

NATHALIA MATOS
SIMOES

Prezados bom dia. Para cadastramento na
Cohab, como devo proceder? Desde já agradeço.
No aguardo.

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

21/11/2017

Maria Ines

Bom dia, gostaria de informações sobre
inscrições de casas populares em campinas, sou
divorcia e tenho um casal de filho, moro em
campinas desde 05/2005 e pago aluguel desde
então.
no aguardo
att
Ines Costa

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde, quero comprar um terreno em poder
da Cohab.

21/11/2017

Anônimo

O terreno é de um homem já falecido, porém a
esposa passou o terreno para um rapaz, eles
fizeram um contrato de compra e venda... O
rapaz descobriu depois que esse terreno era
tomado pela Cohab por falta de pagamento da
antiga dona. Ele agora quer passar o terreno
para mim, mas eu gostaria de saber se ao pagar
o valor que a pessoa (antiga dona) deve o
terreno pode ter a escritura em meu nome.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Outros

Para maiores informações, necessitamos que
identifique onde é o terreo e em nome de quem
se encontra para encaminharmos ao
Departamento encarregado.
Att,

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

21/11/2017

Anônimo

Boa tarde. Tenho o cartão cim válido até o dia
26/11/2017. Quando posso estar renovando?
E estou desempregada posso renovar mesmo
assim?

Programa Minha
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- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom Dia,
Quando será a regularização definitiva da terra
21/11/2017

Antonia Francisca dos
Santos

no Monte Cristo, ou seja regularização do terreno
o de moramos e pagamos apenas o termo de
compromisso de compra?

O processo de Regularização Fundiária do Monte
Regularização
Fundiária

Cristo, Oziel e Gleba B está em fase de licitação.
Para maiores informações sugiro que procure a
Secretaria de Habitação - F: 31199613.
Atenciosamente

07/12/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor Renato Jesus Pompeo,

DATA
RESPOSTA

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

21/11/2017

Renato Jesus Pompeo

Gostaria de receber a informação do total do
saldo devedor do financiamento até a data atual
e também a quantidade total de parcelas do
financiamento que ainda estão pendentes.
Obrigado!
Renato Pompeo

Termo de Quitação

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) 3119-9590, falar com
Flávia.
Endereço da Cohab/CP - Avenida Prefeito Faria
Lima, nº 10 - Parque Itália - Campinas / SP.

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia
Trata-se do programa Cartão Reforma do
Governo Federal.
Bom dia a algum tempo atras eu ouvi uma
matéria no jornal da eptv sobre a Cohab
22/11/2017 Denise Oliveira dos Santos disponibilizar reforma de de imovél para fámilia
de baixa renda gostaria de saber como funciona
desde já agradeço a atenção.

Outros

O mesmo foi lançado no primeiro semestre de
2017 e funcionará através de editais de
chamamento, nos quais os municípios deverão
inscrever-se e habilitarem-se para a participação.
No momento estamos aguardando o lançamento
de tais editais para que seja dado andamento no
programa, bem como a implantação do
município.
Atenciosamente

27/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

22/11/2017

bom dia gostaria de saber como fasso pra fazer o
elisangela da silva oliveira
recadastramento da minha cohab e o que eu
estevam
proreciso levar.

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);

22/11/2017

- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

22/11/2017

rosemary dos santos
gonçalves

bom dia, gostaria de saber resposta referente a
minuta do protocolo 2645/2017.
contrato de número 0120294.
Minuta de Escritura
Registrei vários protocolos e não obtive resposta.
No aguardo e agradeço

Bom dia
A minuta foi colocada no correio no dia 10/11/17.
Acredito que tenha atrasado devido aos feriados.
Se for o caso, pode comparecer na Cohab e
retirar uma via.

23/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

22/11/2017

Marcelo Henrique Soares

Boa tarde, gostaria de saber se eu posso me
escrever no programa minha casa minha vida na
Cohab.

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

22/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

22/11/2017

camila

Ola tudo bem. Gostaria de saber quais os
documentos necessarios para atualizar meu
cadastro que venceu no mês 05 DE 2017.Desde
ja agradeço
Camila

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

24/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:
Bom dia!
23/11/2017 Andrea Rodrigues Coutinho

Para realizar o recadastro posso realizar pela
Internet?
No aguardo.

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

24/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia, Eliene

DATA
RESPOSTA

A última atualização de seu cadastro foi em

23/11/2017

Eliene

Olá bom dia, eu gostaria de saber em qual lugar
da lista de espera eu estou, tenho uma filha e
gostaria muito de ter minha casa. estou a 8 anos
esperando, nunca fui chamada. Tem alguma
previsão de algum sorteio?

Programa Minha
Casa Minha Vida

2015, caso tenha mudado renda ou endereço,
compareça à Cohab para atualização - segunda
à sexta, das 8H às 16H.
Acesse o site para se informar dos doctos que
deve trazer para atualização.
Não existe lista de espera, todos os cadastros
concorrem ao sorteio em igualdade de chance,
com exceção dos idosos e deficientes que são
prioritários.
Não temos no momento previsão de sorteio.

27/11/2017

Atenciosamente.
Bom dia!!!
somente hoje quando vi que tenho direito ao kit
digital (graças a Deus) pq não tinha dinheiro pra
comprar e ia ficar sem TV também.

Bom dia, Sileide

Vi que meu cartão CIM venceu em 29/04/2017 perdi o prazo.

23/11/2017

sILEIDE sPIGOLON

Por favor me orientem
Quero saber se estou no sorteio da Cohab preciso muito da casa/apartamento própria.

Você pode atualizar seu cadastro quando quiser,
de segunda à sexta, das 8h às 16h, na sede da
Outros

Cohab Campinas.
Não se preocupe com a data do cartão, entre no
site, acesse a lista de doctos para atualização e
compareça à Cohab.

Quero muito renovar meu cadastro - minha
condição continua a mesma, trabalhando por
conta, sem carteira assinada.
Att.
Sileide Spigolon

Atensiosamente.

27/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia

23/11/2017

Anônimo

Por que quem precisa realmente d casa própria
não ganha e quem ganha vende aluga estou
mais d 7 anos esperando e nada e vejo muitos
casos que pessoa conseguem e vendem

Programa Minha
Casa Minha Vida

O atendimento ocorre através de sorteio, sendo
assim não há como saber o destino que o grupo
familiar dará ao imóvel com o qual foi atendido /
beneficiado.
Caso tenha conhecimento de casos de ocupação
indevida (venda, locação e ou cessão) as
denúncias devem ser encaminhadas através do
08007216268 da Caixa Econômica Federal.
Atenciosamente

27/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa noite.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu nao sei pra onde vai esse email, para qual
departamento, ou ate mesmo quem irá ler...
Mas venho por meio deste, fazer um apelo.

23/11/2017

Mildred camila reis garcia

Pelo amor de Deus, ou pela entidade qualquer
que seja, que vc que esta lendo acredite.
Me ajude a conseguir um apto... Por favor!!
A muitos anos tenho cadastro na Cohab, sempre
com a esperança de ser contemplada. Eu sonho
com esse dia. Mas nunca chega.
Todo sorteio vejo varias pessoas serem
contempladas, ate msm pessoas solteiras, que
ao meu ver não são tão necessitadas.
Mas eu continuo com meu sonho.
Eu passo por poucas e boas morando com os
outros. Na casa dos outros...
Não tenho condições de pagar um aluguel, e
muito menos comprar uma casinha.
Moro com minha sogra e esta sendo muito dificil
pra mim.
Acredito no dia que terei a oportunidade de ter
meu apto, meu cantinho. Não preciso de luxo. Eu
tendo um lugar pra abrigar meus dois filhos, eu e
meu esposo eu ja ficaria imensamente feliz.

Bom dia

Programa Minha
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Verificado o CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia foi possível constatar que o cadastro foi
efetivado em 28/10/2009, com atualização mais
recente datada de 15/06/2015.
É extremamente importante manter o cadastro
atualizado, ou seja, sempre que houver qualquer
tipo de alteração, deve ocorrer o comparecimento
na sede da Cohab-Cp com todos os documentos
necessários para atualização.
No momento não há previsão para realização de

27/11/2017

novos sorteios e as unidades objeto de
reintegração de posse são repassadas aos
grupos familiares que estão na reserva, pois
quando ocorre o sorteio são sorteados grupos
familiares em quantidade excedente para compor
uma reserva.
Atenciosamente

Entao resolvi mandar esse email. As vezes teve
alguma desistência do apto de alguém. Ou
alguem a tenha perdido o apto pois nao teve condições de pagar, nao sei... por qualquer outro motivo que seja.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Ao Senhor,

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações

26/11/2017

Penha Maria de Moraes

solicito a minuta para realizacao da escritua em
cartorio

financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
Minuta de Escritura
através de Procuração específica para esse fim.
Portanto, não será possível prestar as
informações requeridas.
Para outros esclarecimentos estamos à
disposição através dos telefones: 3119-9593,
falar com Vicente, no horário das 8h00 às 17h.

27/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.

27/11/2017

michelle ariane dos santos
moraes

boa tarde
nao se encontrei em minha residencia e fiquei
sabendo que preciso fazer um novo cadastro da
minha residencia
Poderia me dar mais informaçoes por gentileza?
consigo fazer este cadastro on line?
fico no aguardo
obrigada
att
michelle

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

27/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia Sr. José Camilo,
Informamos que no momento não estamos com

28/11/2017

José Camilo Carlos Júnior

Olá, bom dia. Sou estudante de Arquitetura e
Urbanismo da PUC Campinas. Sou muito
interessado nos assuntos que envolvem
habitação e programas que lidam com essa
questão voltando minha formação para essa
área. Gostaria então, de saber se há vagas para
estagiários para o ano de 2018. Muito obrigado!

Outros

vaga de estágio aberta para arquitetura e não
temos ainda previsão de novas aberturas, porém
se for do seu interesse, 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.
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
poderá fazer seu cadastro no CIEE e depois
candidatar-se à vaga quando estiver aberta. 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
Atenciosamente,

28/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

28/11/2017

Aparecida Joselaine
Fernandes de Barros

Gostaria de saber como faço para me cadastrar
na cohab para ter uma casa pois ja moro à 7
anos em campinas.
E estou preste a ser despejada e tenho 6 filho
um neto por favor me ajuda.

Programa Minha
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

30/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

28/11/2017

Adriano Niero

Eu quero fazer a inscrição de casa da coab

CADMUT

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

30/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

28/11/2017

Adriano Niero

Fazer o cadastro da casa

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

30/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer

DATA
RESPOSTA

futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

28/11/2017

Adriano Niero

Cadastro de casa da coab

CADMUT

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);

30/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

28/11/2017

ELIENE

OLA, EU PRECISO ATUALIZAR O MEU
CADASTRO, GOSTARIA DE SABER AGORA
NO FINAL DO ANO, QUANDO SERÁ
ENCERRADA AS ATIVIDADES E QDO VCS
VOLTAM? OBRIGADA

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

30/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,

28/11/2017

Anônimo

quero saber se a area bairro santa eudoxia
campinas sp faz parte da coab preciso fazer uma
transferencia de titular
]rua vinte e oito de fevereiro

Outros

solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na
Rua São Carlos, nº 677 - Vila Industrial, ao lado
da Sede da Cohab Campinas.
Att

05/12/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
DESTINATÁRIO:IDERCIL SILVA NEVES
Nº. CONTRATO:760178

DATA
RESPOSTA

Senhor(a)

Bom dia!
29/11/2017

Karem Mirelle da Silva
Neves

Solicito informações como conseguir minuta da
escritura do imóvel acima informado.

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta 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, apresentando esta
Minuta de Escritura
convocação e as cópias 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) - COPIA
AUTENTICADA
Carteira de Identidade do casal
CPF – Cadastro de pessoa física do casal
Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta nome, rua, número, quadra e lote
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial

04/12/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

DATA
RESPOSTA

Apresentar uma correspondência atual em nome
do interessado – mês que vem na Cohab ou mês
anterior (ex. Loja, banco, fatura, CPFL, Sanasa,
telefone, carta.) não pode ser nota fiscal.
TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

29/11/2017

selma cristina souza

Boa tarde!
Só agora me dei conta do vencimento do meu
Cartão CIM, como devo proceder?
Posso regularizar pela internet?
Grata.

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento ( se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de óbito (se viúvo(a))
- RG e CPF (daquelas 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 dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

30/11/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOA TARDE !
ESTOU PRECISANDO DE UMA AJUDA
URGENTE.
SOU CADASTRADA DESDE 2013 NA COHAB,
TENHO 2 FILHOS PEQUENOS - 1 MENINA DE
3 ANOS E 1 MENINO DE 1 ANO, TRABALHO A
6 ANOS NO HOSPITAL VERA CRUZ, NÃO
TENHO NOME SUJO - SPC/SERASA, TENHO
FGTS, PAGO ALUGUEL DE R$ 600,00 REAIS
POR MES,GOSTARIA DE SABER SE TEM
ALGUM IMOVEL PARA ASSUMIR DIVIDA,
CASA/APTO; ESSA SEMANA NA CHUVA DE
29/11/2017 Elziana Rodrigues Barboza
SEGUNDA FEIRA A CASA ONDE EU MORO
ALAGOU, ENCHEU DE AGUA, PERDI QUASE

Boa tarde, Elziana

Programa Minha
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TODOS MEUS MOVEIS, POR FAVOR
PRECISO MORAR EM ALGO QUE É MEU

Seu cadastro está ativo, foi renovado esse ano
em agosto/17. Até o momento não temos
previsão de sorteio habitacional, quando houver
você estará apta a participar.
Com respeito aos imóveis retomados, não temos
no momento nenhum imóvel que corresponda ao

30/11/2017

seu perfil socioeconômico.
Atenciosamente.

URGENTE.
NUNCA FIQUEI DEVENDO MEU ALUGUEL,
POR FAVOR ME AJUDEM.
AGUARDO RETORNO
DEUS ABENÇOE TODOS VOCÊS.
ELZIANA RODRIGUES BARBOZA

Boa tarde
Informamos que qualquer assunto referente a

procuro confirmaçao de registro de regularizaçao

29/11/2017

Anônimo

da moradora do conjunto residencial Cirius à Av
Jose Pacheco 360 Bl 8 Ap11 no nome de Kelly
Cristina Zayas Marques co, CPF 17203999807
para procedimentos junto à Caixa. Graato por
ora.

Programa Minha
Casa Minha Vida

regularidade de contrato ou ocupação de imóveis
do Minha Casa Minha Vida, deve ser tratada
diretamente na Caixa Econômica Federal 08007216268.
Att

14/12/2017

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,
Acesse o site da COHAB Campinas, sessão de
cadastros habitacionais, e se informe dos doctos

30/11/2017

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber se como é feito a
compra de imoveis destituídos?

Programa Minha
Casa Minha Vida

para fazer seu cadastro de interesse em moradia.
Compareça à sede da COHAB, Av. Pref. Faria
Lima, 10 - Pq. Italia, de segunda à sexta, das 8h
às 16h.
O setor comercial fará seu cadastro e informará a
você se há imóveis de retomada disponíveis para
comercialização e outros de acordo com seu
perfil socioeconômico analisado após seu
cadastramento.
Atenciosamente.

01/12/2017

