cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça à COHAB e faça seu cadastro
habitacional, o funcionario da area coml te dará
todas as informações necessárias.
No site tem a lista de doctos, horario de segunda
a sexta, das 8h as 16h.

Bom dia

02/01/2018

Anônimo

Gostaria de saber si ha algum programa para
casa ou partamento do qual eesta em
andamento..e Quais meios dd eu saber si estou
apta ao programa

Boa tarde,

DATA
RESPOSTA

03/01/2018

Atenciosamente.

bom dia
Boa tarde, Dorothea

Gostaria de saber porque o meu nome NÃO está
nesta lista:
02/01/2018

dorotheia de souza torres

Programa Minha
*Lista de candidatos aptos a participarem do
Programa Minha Casa Minha Vida
Atualizada em 11/12/2017 às 10:05

Casa Minha Vida

02/01/2018

Anônimo

regularização da Vila Lunardi/
Campinas.Obrigado

R$1800,00, você não participará de sorteio
habitacional.

03/01/2018

Atenciosamente.

Obrigada, dorothéia

Por favor gostaria de saber qual a situação de

Se sua renda familiar estiver acima de

Boa tarde

Regularização
Fundiária

A Cohab-Cp não atua no processo de
regularização fundiária da Vila Lunardi.
Por favor, entre em contato com a Sehab Secretaria de Habitação através do telefone
31199633.
Atenciosamente

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia.
Boa tarde, Dorothea

Quero saber se o PMCMV, tem faixa 2.
Em março de 2017, fui renovar o cadastro e a
atendente me disse que eu estava na faixa 2, e
02/01/2018

dorotheia de souza torres

que o próximo empreendimento seria p/ esta
faixa...

Programa Minha
Casa Minha Vida

Existe programa pra faixa 2?...já que não estou
na Lista de candidatos aptos a participarem do

Provavelmente sua renda familiar está acima de
R$1800,00.
Se for esse o caso você não participa de sorteio
porque tem uma renda acima do teto.
O Programa Minha Casa Minha Vida tem

03/01/2018

projetos para rendas acima que chamamos faixa
2 e 3.
Aguarde mais informações sobre isso esse ano.
Atenciosamente.

Programa Minha Casa Minha Vida
Atualizada em 11/12/2017 às 10:05
Obrigada, dorothéia.

Boa tarde!

02/01/2018

Anônimo

Olá gostaria de saber qual é a situação desse
endereço 13059664

Regularização
Fundiária

Não passamos informações de imóvel para
terceiros, aenas ao proprietário do imóvel.
Att,

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,
Não tem dia específico, pode ser qualquer dia.
De segunda á sexta feira das 8h ás 16h.
02/01/2018

Anônimo

Olá, para Fazer o cadastro na cohab existe um
dia especifico ou pode ir qualquer dia?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Só precisa entrar no site da Cohab/CP -

03/01/2018

cohabcp.com.br e pegar a relação de
documentos.

Att,
Bom dia Sra. Roseana,

02/01/2018

Roseana Moreira dos
Santos

Boa tarde,
Sou Roseana, e gostaria de saber quanto ainda

Constatamos que o contrato em questão tem
seus vencimentos todo dia 01 de cada mês.

minha mãe Sebastiana Dias de Oliveira deve
referente ao contrato 4011860726 (além das
parcelas em aberto)??

Sendo assim, consta em nosso sistema 5
prestações em aberto, set/17 a jan/18 no valor
total de R$ 368,47.

Pretendo ajuda-la a regularizar e quitar os
débitos!
Fico no aguardo e obrigada pela atenção!
Att,
Roseana Moreira

Outros

Caso seja de seu interesse poderá retirar as
parcelas no nosso site ou ligando nos telefones
3119-9577, 9578 e 9579 fornecendo um
endereço de Email que enviaremos os boletos.
sendo só para o momento.
Coordenadoria de Cobrança

04/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

02/01/2018

Larissa Oliveira da cruz

Quero me cadastrar

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Boa noite,
Primeiramente gostaria de agradecer ao menos
meu e-mail ser lido por alguem da COHAB,pois
pode ser que não seja essa a melhor forma de
me comunicar com vocês.
Moro em uma area verde a mais ou menos uns
15 anos,e essa area no meu ponto de vista fica

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

em um lugar considerado de risco,mas como
nunca algum representante da Prefeitura veio ao

02/01/2018

Marcos Barbosa da Silva

falta de pagamento e se existe alguma
possibilidade de compra-lo.
Tenho umas economias guardadas e gostaria de
e saber se existe algum imovel disponivel para
compra que possa eu dar uma entrada e

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Marcos
Você precisa primeiro fazer um cadastro na
COHAB para podermos traçar seu perfil

local eu continuo a morar aqui normalmente.
Sei que existem inscrições para habitação na
COHAB,mas venho através desse email saber se
existe algum imovel pertencente a COHAB que
esteja com pedido de desapropriação devido a

RESPOSTA

Outros

socioeconômico.
Entre no site da COHAB em cadastros
habitacionais e pegue a lista de doctos para fazer
seu cadastro.
Compareça à COHAB com os doctos, de

03/01/2018

segunda a sexta, das 8h as 16h.
Atenciosamente.

continuar a pagar mensalmente.Como disse onde
moro é um lugar que ao meu ponto de vista não
seria habitavel e gostaria de conseguir algo,não

de graça,mas pagando como toda as pessoas
fazem.Se acaso houver alguma possibilidade de
adquirir algum imovel que de alguma forma a
COHAB recuperou,gostaria de tentar ao menos com minhas economias fazer uma oferta e continuar pagando as parc
Mais uma vez desculpe,pois não sei se esssa é a forma correta de contactar vocês,mas mesmo assim obrigado pela

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

02/01/2018

Suzi fraga zerbini

Como faço pra conseguir um lugar pra morar eu
estou necessitando tenho duas filhas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

03/01/2018

MARCOS VINÍCIUS
CAMPOS SALES DA
CONCEIÇÃO

MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Raquel

03/01/2018

Raquel aparecida Amaral

Olá boa tarde tenho o cadastro em minha casa
minha vida mais consigo acompanha pelo site
como anda vocês pode me ajudar gostaria de
saber em que posição estou obrigada .

Programa Minha
Casa Minha Vida

Você está apta a participar de um futuro sorteio
habitacional, pois sua renda não ultrapassa
R$1800,00.
No momento não temos previsão de sorteio.
Atenciosamente.

09/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

03/01/2018

Anônimo

Boa Tarde, gostaria de saber como posso me
inscrever para o programa minha casa minha
vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

03/01/2018

edecarlos ferreira

gostaria de informações para realizar meu
cadastro no programa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

Boa tarde,
Quero saber quais documentos exigidos para
cadastro/inscrição nos projetos habitacionais tais
04/01/2018

Regina Siani

como Programa Minha Casa Minha Vida, PAC
etc.
Att,
Regina Siani

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

04/01/2018

Anônimo

BOA TARDE!
GOSTARIA DE SABER SE VOCÊS QUE
FAZEM A INSCRIÇÃO PARA A CIDADE DE
HORTOLÂNDIA TAMBÉM?

Outros

As inscrições na Cohab/Campinas são apenas
para moradores que residem em Campinas e que
comprovem a moradia.
Att,

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

04/01/2018

Anônimo

o que precisa p fazer inscrição de moradia, são
apartamentos ou tem casas também?

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

Olá,boa tarde meu nome é Mayla eu tenho 23
anos estou grávida e desempregada,eu moro em
um imóvel alugado mas não tenho mais como
04/01/2018

Mayla Fernanda dos Santos
Batista

manter o pagamento do aluguel e preciso de
ajuda porque não sei o que fazer ! Não tenho
cadastro na cohab e quero fazer pra ter uma
moradia garantida para o meu bebê.
Obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Talita
Boa tarde!
04/01/2018

talita aparecida romao
Quando ocorrera o proximo sorteio em 2018

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos previsão de sorteio.
Atenciosamente.

09/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

04/01/2018 Naldinete Santos da Costa

Cadastro Minha Casa Minha Vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia.

04/01/2018

Luana Karine de oliveira

To passando dificuldade necessito de uma casa
urgente ..me ajudem

Programa Minha
Casa Minha Vida

Através do CPF informado verificamos contar
cadastro no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia desde 04/01/2017.
O atendimento ocorre somente através de sorteio
e no momento não há previsão para realização.
O cadastro deve ser mantido com os dados
atualizados, pois caso ocorra sorteio os critérios
definidos para o período serão aplicados nos
cadastros existentes.
Atenciosamente

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia! Sou filho do proprietário e gostaria de
saber, se está pronto a transferência da escritura
definitiva? uma vez que nos cartórios de imoveis

Lucas Antonelli

dívida, quais documentos são necessários para
dar andamento? o numero do contrato aparece
de duas formas o numero é n 10600272.

Bom dia...deverá solicitar a minuta de escritura,
lavrar a Escritura de Compra e Venda e registrar
a mesma no Cartorio de Registro da sua cidade,
para que a posse do imóvel passe para o nome
do seu pai.
Segue a relação de documentos:
Senhor(a)
Tendo em vista a liquidação de seu contrato,

DATA
RESPOSTA

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

da cidade, todos os documentos estão no nome
da Cohab, tenho o documento de quitação de
05/01/2018

RESPOSTA

Outros

convocação e as cópias dos seguintes
documentos:

Aguardo resposta

Contrato do Imóvel
Certidão ATUALIZADA de Casamento ou

Lucas Antonelli

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

09/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

05/01/2018

DOUGLAS MARTINS
MENDES

gostaria de saber como faço um cadastro pela
interenet ou tenho que ir ate a Cohab para estar
fazendo o cadastro? e tambem gostaria de saber
como faço se no caso eu queira comprar um
casa, oque eu preciso fazer para da entrada em
uma.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

08/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

05/01/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Estou tentando imprimir o boleto referente á
01/2018 porém não consigo...diz que meu cpf
não consta cadastrado
Contrato:1380183.0
Anatanael da Silva
CPF:02486398899

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Outros

Solicitamos digitar o número do seu contrato sem
o dígito, ou seja, 1380183, além do CPF sem
ponto e traço, pois verificamos não haver
impedimentos para seu acesso.

10/01/2018

Bom dia, Adriano tudo bem?
Obrigada por buscar a COHAB estamos à sua

05/01/2018

Adriano Ferreira da Silva

Gostaria de saber como faço para fazer um
financiamento de uma casa

disposição, entre no site e clique em Cadastros
Habitacionais, pegue a lista de doctos e
Outros

pessoas vendendo o apartamentos que ganhou
em quantos muitos espera por esse dia de
05/01/2018

Anônimo

=1490458967743352

09/01/2018

Senhor (a) Anônimo

Como pode nao ter uma fiscalização tem

ganhar também.
https://www.facebook.com/groups/195113573944
571/permalink/1490458967743352/?sale_post_id

compareça à COHAB para fazer seu cadastro.
No dia do cadastro o depto coml fará uma análise
de seu perfil e passará maiores informações para
você.
Atenciosamente.

Os contratos sobre o Programa Minha Casa
Outros

Minha Vida são da Caixa Econômica Federal,
telefone de denúncias direto com a CEF no tel.
0800-7216268.
Att,

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

NEIVA DE LOURDES
NUNES MACHADO
FRANCO

EM 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL.
CONTRATO: 2140836
ATENCIOSAMENTE
NEIVA DE LOURDES NUNES MACHADO
FRANCO

DATA
RESPOSTA

BOM DIA, SRa. NEIVA. A PRESTAÇÃO QUE
NO MEU SISTEMA CONSTA COMO 12/2017
PARA VOCÊS ELA VAI COMO 01/2018.
PORTANTO, REALMENTE CONSTA A BAIXA
DA PRESTAÇÃO DO MÊS 11/2017 PARA MIM
E COMO 12/2017 PARA VOCÊS. A BAIXA
DESSA PRESTAÇÃO PRODECEU-SE EM

FAVOR VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL A
PARCELA 12/2017 CONSTA COMO NÃO PAGA
NO VOSSO SISTEMA. A MESMA FOI PAGA
05/01/2018

RESPOSTA

Outros

04/12/2017 NO VALOR DE R$ 92,76 ESSA
PRESTAÇÃO É DE NÚMERO: 113. ACONTECE
QUE LÁ ATRÁS QUANDO A COHAB FOI
COMEÇAR A COBRAR, HOUVE UM ATRASO
NA ENTREGA DE ALGUNS CONTRATOS E
PARA QUE NÃO HOUVESSE PREJUÍZO PARA
OS CONTRATOS, A COHAB FEZ DISPENSA
DE MORA DE 30 DIAS. QUALQUER DÚVIDA
ESTOU A DISPOSIÇÃO.

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

07/01/2018

Anônimo

Qero mr cadrastar não tenho onde morar com
minhas 3 crianças oqe faço por favor me sjude
no qero morsr no brigo

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

08/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa tarde gostaria de saber como faço para fazer
inscrição na cohab para ter uma casa , estou
07/01/2018

Karoline Oliveira Santos

gravida e sou separada do meu marido estou
morando de aluguel sobrevivo com meu salario
de 700.00 pois desconta muita coisa do meu
salário , muito obrigado desde já agradeço
1

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

08/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

08/01/2018

Anônimo

Bom dia
Queria saber melhor sobre o financiamento de
construção que a cohab disponibiliza para
alguma regiões.

Outros

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

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

À Senhora Aparecida Juraci Padovine,
Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli - Coordenadoria de
Liquidações e Fundos, na data de 12/01/2018, foi
agendado seu comparecimento nesta Cohab
Campinas para o dia 30/01/2018 às 11hs,

Olá bom dia,

visando esclarecimentos a respeito da Minuta de
Escritura.

Gostaria de saber como anda o processo da
08/01/2018

APARECIDA JURACI
PADOVINE

minuta do contrato, pois já quitei minha casa e
até o momento nada. E também fiz um cadastro
solicitando pedreiro e materiais de construção e
nada também.
No aguardo e obrigada!

Outros

Colocamo-nos à disposição para outros
eventuais esclarecimentos através dos telefones:
(19) 3119-9593 ou 3119-9590, falar com Vicente
ou Flávia - Departamento
Financeiro/Coordenadoria de Liquidações e
Fundos – CLFU.
Atenciosamente,

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Gostaria de saber como faço para fazer o
08/01/2018

Michele FAtima Silva

cadastro para participar dos sorteios da Minha
Casa?
Se faz pela internet.
Moro em Campinas

Programa Minha
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•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);

08/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•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

ande eu moro em area de risco e molha muito
08/01/2018

angelica da silva venancio

dentro da casa o rio atras da casa esta
desabando aos poucos e tenho dois filhos um de
3 anos e outro de 10 anos autista preciso urgente
de uma moradia melhor por favor me ajudem.

Outros

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);

08/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

08/01/2018

wagner bernardo da silva

to pagando algual no valor 800 reais

Programa Minha
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•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);

08/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

08/01/2018

Anônimo

oi gostaria de sabe se tem casa ou ap da cdhu
que foram pra leilao em campinas ou santa
barbara

Outros

Para maiores informações sobre imóveis da
CDHU, entrar em contato pelo telefone: 19 2138.0350 ou pelo endereço: Av. Ana Maria
Silvestre Hadad, 499 - Pq das Universidades -

12/01/2018

Campinas.
Att,
Boa tarde!
Informamos que o assunto é de competência da

bom dia tenho uma casa no bairro que a pouco

09/01/2018

Anônimo

tempo comaçaram a paga terreno e no meu caso
nao vou paga pq minha casa esta na area de
risco no caso como vou saber se trato com vcs
ou com os ferrovias pq no caso so e de risco pq
esta perto da linha do trem
gostaria muito de saber disso

Outros

Secretaria Municipal de Habitação, assim,
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

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

09/01/2018

maria aldijanira nascimeno
de freitas

Bom dia, gostaria de saber como posso me
recadastrar no lano da cohab para adquirir um
imovel?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

09/01/2018

Anônimo

Olá gostaria de saber sobre um terreno que
estão me vendendo se posso contribuir ou não se
é regularizado
Z18 eixo verde é nessa localizado a conta de
água está no cep 13059664 n 59

Regularização
Fundiária

Informamos que o assunto é de competência da
Secretaria Municipal de Habitação, assim,
solicitamos que o mesmo entre em contato com
aquela Secretaria através do telefone 19-31199621 ou pessoalmente no endereço localizado na

10/01/2018

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

09/01/2018

Anônimo

Quando haverá sorteio para cohab

Outros

No momento não há previsão de sorteio
habitacional.

10/01/2018

Atenciosamente.
Boa tarde,

09/01/2018

Anônimo

Gostaria de saber quando haverá sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não há previsão de sorteio
habitacional.
Atenciosamente.

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

09/01/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de fazer uma denuncia moro no bairro
da conquista vila ype rem muita gente que tem
casa na comunidade e aluga uns mora junto no
terreno mas outros so alugam.No bairro da
Vitoria na vila Georgina acontece o mesmo tem
pessoas que tem duas tres casas aluguel mas

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

quem precisa não consegui eu pago 700 reais de
alugel.

RESPOSTA
Bom dia
Em ambos os bairros citados a Cohab-Cp atua
como prestadora de serviços, ou seja, foi
contratada pela Secretaria de Habitação da
Prefeitura de Campinas para atuar na
Regularização Fundiária.
Para encaminharmos a denúncia , necessitamos
de dados mais concretos, pelo menos o endereço

DATA
RESPOSTA

10/01/2018

dos imóveis.
Sem esses dados não conseguimos fazer o
encaminhamento.
Atenciosamente
Boa tarde, Tiago

09/01/2018

Tiago Nunes de Oliveira

Boa tarde gostaria de saber quando vai ter
sorteio.... Tenho cadastro desde 2000 faz 18
anos que estou esperando ser sorteado

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos previsão de sorteio
habitacional.
Atenciosamente.

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Senhora Eliene,
A emissão dos boletos das prestações em
aberto, poderá ser feita através do nosso site:
www.cohabcp.com.br / Atendimento ao Cidadão /
Serviços ao Adquirente / Informar o nº do
contrato, sem o dígito / Informar o nº do CPF sem
pontos e traços / Prestações em aberto /
09/01/2018

eliene da silva

necessito boletos em aberto para regularizaçao

CADMUT

Selecionar o mês a ser pago / Gerar 2ª via do
boleto.
Qualquer dúvida, entrar em contato através dos
telefones: (19) 3119-9577 / 3119-9578 ou 31199579, falar com Helena, Keila ou Vanderlei Coordenadoria de Cobrança - CCOB.
Atenciosamente,

11/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde Marco Aurélio,

DATA
RESPOSTA

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

10/01/2018

Marco Aurélio de Arruda

Gostaria de saber onde posso enviar meu
currículo, para uma possivel vaga de estágio.

Barros
Obrigado

processo de contratação de estagiários está
detalhado em nossa página na internet, na aba
Transparência, Contratações de estagiários ou
Outros

através do link:
http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e

10/01/2018

stagiarios.html
No momento estamos em fase de seleção para
01 vaga do curso de arquitetura, 01 vaga para o
curso de jornalismo e 01 vaga para o curso de
administração. Essas vagas já estão abertas no
CIEE, que está nos direcionando os currículos
para análise, mas caso seja de seu interesse,
também poderá enviar o currículo diretamente à
Coordenadoria de Recursos Humanos, através
do email crhu@cohabcp.com.br.
Quanto aos demais cursos, não temos como

informar a data correta de abertura de vagas,
visto que as mesmas são abertas de acordo c

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa Tarde ,

10/01/2018

Thais Victari

Por gentileza ja saiu as inscrições para casas
habitacionais?
Como devo proceder para realizar ?
Obrigada

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

10/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Por Gentileza , gostaria de saber sobre as
inscrições, e como faço para realizar...
Sou solteira , pago aluguel e a pessoa que mora
10/01/2018

Thais Victari

comigo esta desempregada .. Quais seriam os
documentos necessários.

Obrigada

Outros

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•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
10/01/2018
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);
•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

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

10/01/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde! Gostaria de tirar uma dúvida. Minha
mãe fez cadastro na CDHU pelo Minha Casa
Minha Vida anos atrás quando ainda era casada
com meu pai, com a renda dos dois. Ela se
divorciou ano passado e temos apenas a minha
renda atualmente (sou a única q trabalha
atualmente). Ela deve atualizar o cadastro e
dados como a renda?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Os cadastros efetuados na CDHU é de
responsabilidade deles.
Programa Minha
Casa Minha Vida

saber se existe outra forma de me inscrever no
programa via internet?
Atenciosamente.

Para maiores informações entre en contato no

12/01/2018

telefone: 19 - 2138.0350, ou pelo endereço Av.
Ana Maria Silvestre Hadad, 499 - Pq das
Universidades - Campinas.
Att,
Bom dia, Maria Clara

Boa tarde, sou uma pessoa que não sobra tempo
de estar me locomovendo até a Cohab, queria
Maria Clara de Souza

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Ela aguarda a anos mas até o momento não foi
sorteada para pegar uma residência.

10/01/2018

RESPOSTA

Outros

O cadastro é presencial, não tem como fazer via
internet.
Atenciosamente.

16/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa noite gostaria de saber como faço para estar
fazendo a inscrição para participar do programa
10/01/2018 Márcia Francisca de Alencar
minha casa minha vida, quais os documentos
que preciso levar,

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

10/01/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Oi Boa noite tem uma casa aqui na cidade de
leme está abandonada eu gostaria de saber
como faço para ver a situação dela

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
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
Limeira, a Cohab Campinas possui apenas o
empreendimento Morro Azul. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.

Att.

DATA
RESPOSTA

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•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

EU gostaria muito de fazer a inscrição para UM
10/01/2018

Vera Lúcia Vieira Borges

APARTAMENTO OU CASA OU TERRENO DA
COHAB.tENHO Minha mãe cadeirante com 74
anos, de idade.

Outros

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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

10/01/2018

Vera Lúcia Vieira Borges

gostaria de participar do programa.tenho minha
mãe cadeirante.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

10/01/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Como faz para tira segunda via boleto da cohab

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Outros

RESPOSTA
No site da empresa www.cohabcp.com.br, no
ícone Atendimento ao Cidadão, acessar Serviços
ao Adquirente, aparecerá uma tela para digitar o
número do contrato (sem o dígito) e o número do
CPF do titular ( sem ponto e traço). Aparecerá
prestações em aberto, selecionar o mês a ser
pago e emitir 2ª via do boleto.

DATA
RESPOSTA

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

11/01/2018

Anônimo

Oi sou deficiente fisica gostaria de saber , como
faço para me inscrever para conseguir uma casa
ou apartamento!

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

11/01/2018

11/01/2018

Anônimo

Anônimo

Bom dia eu não estou conseguindo consultar a
inscrição no site. Eu coloco os números e não vai

Programa Minha
Casa Minha Vida

fiz minha inscrição em 2006 e até hj não fui
contemplada, teria algo errado com minha
documentação?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se você fizer a solicitação colocando seus dados,
eu consigo verificar se algo está errado com seu
cadastro.
Atenciosamente.
Bom dia,
Para saber a situação de seu cadastro
precisamos de seus dados, sem isso não tem
como analisar coisa alguma.

16/01/2018

16/01/2018

Atenciosamente.
Bom dia, Ariane tudo bem?
Em análise do seu cadastro, verifiquei que a
última atualização foi em 06/11/2013, você não
GOSTARIA DE SABER COMO ESTA MINHA
INSCRIÇÃO SI TEM QUE FAZER NOVAMENTE
11/01/2018

ARIANE KARINA
DOMINGOS DE ASSIS

E QUAL O PROCEDIMENTO PRA FAZER
NOVAMENTE.
OBRIGADA

compareceu para o recadastro em 2015, portanto
seu cadastro encontra-se inativo ou bloqueado.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Enquanto você não atualizar, não pode participar
de futuros sorteios habitacionais.
Entre no site da COHAB, em CADASTROS
HABITACIONAIS, separe os doctos de acordo
com o que está pedindo na lista(ORIGINAIS),
compareça à COHAB, de seg à sexta, das 8h às
16hs.
Atenciosamente.

16/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

11/01/2018

STÉFANY MONTEIRO DOS
SANTOS

Olá gostaria de mas informações de como
consigo fazer o cadastro da Cohab..
Stéfany Monteiro dos Santos

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•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
11/01/2018

Anônimo

como faço para me cadastrar pela internet

Outros

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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

12/01/2018

shaiene evelyn ramos
fernandes

boa tarde gostaria de saber como fazer um
cadastro na cohab para adirir um imovel obrigada

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa tarde!
12/01/2018

Anônimo

Se morar apenas a um ano em campinas pode
fazer a inscrição no programa minha casa minha
vida?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

12/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

Faço 18 anos dia 29 de novembro de 2018.
Quero saber como faço para adquirir o imóvel da
coab. vô ter um filho. E não tenho condições de
14/01/2018

Anônimo

pagar um aluguel. Tenho chance de conseguir
mais rápido por conta da criança. Enquanto eu
não consegui o imóvel o único jeito é pagar
aluguel mais eu realmente ganho pouco e não
tenho condições. Me ajude por favor

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

15/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

14/01/2018

JESSICA APARECIDA
FLORIANO MACHADO

Boa tarde, gostaria de saber como faco para me
cadastrar no programa da COHAB?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

15/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

15/01/2018

jessica stefany azevedo

bom dia
gostaria de me inscrever para o programa minha
casa minha vida mais não sei como faz ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

15/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
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:

15/01/2018

Priscila Ferreira

Bom dia tenho cadastro na cohab quero fazer a
atualização,gostaria de saber se tem como fazer
pelo site?

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

15/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
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:

15/01/2018

ROSANGELA ALVES DA
SILVA

Erapra eu ter feito o recadastramento em julho fui
ai duas vzs e faltou documentos.... Sera q posso
ir ora fazer novamente

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;

15/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Gostaria de me inscrever na Cohab para
15/01/2018

Renan André Silva de
Oliveira

conseguir uma moradia.

Obrigado.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

15/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

16/01/2018

NOME

Antonio Luiz Dinival de
Toledo

SOLICITAÇÃO

Boa Tarde, preciso da cópia do contrato do
imovel para fazer documentação. obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Cópia de contrato

RESPOSTA
Bom dia!
Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Piracicaba, a Cohab Campinas não possui
empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Att,

DATA
RESPOSTA

18/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Mayara Barboza Gozi

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

Boa tarde!

•CPF (do casal);
•RG (do casal);

Gostaria muito de entrar no programa minha

•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

casa minha vida da Cohab.
Hoje tenho uma bebe de um ano e meio, moro na
16/01/2018

RESPOSTA

casa da minha mãe, estamos ha procurar de um
lar, e hoje em dia as condições de pra comprar
imovel esta muito dificil.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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

inscrever no programa.

uma correspondência do ano de 2015 e outra do
ano de 2017;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.

Obrigada!

habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos

Por favor, me expliquem como posso me

DATA
RESPOSTA

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);

18/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

16/01/2018

Gilberto Torres Junior

Boa tarde.
Gostaria de saber como se inscrever na Cohab
para adquirir imóvel pelo programa da Cohab

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

18/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

16/01/2018

Izabela bastos

Solicitação da minha casa minha vida moro de
favor com meus filhos ja estou desenprega a
1ano

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

18/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

16/01/2018

NOME

luzia sarti nascimento

SOLICITAÇÃO
Boa tarde,
Gostaria de saber se tem alguma casa para
vender em são Miguel Arcanjo.
Minha filha vai se casa e está a procura de uma
casa.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia,
Outros

Infelizmente não temos imóveis disponíveis fora
do município de Campinas/SP.
Atenciosamente.

Obrigada pela atenção ,

DATA
RESPOSTA

18/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

17/01/2018

Gisele aparecida Soares

Gostaria de estar fazendo meu cadastro na
cohab.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

18/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia,

17/01/2018

Anônimo

Olá bom dia tenha um cadastro minha casa
minha vida desde 2013 e eu gostaria de saber se
á alguma previsão de quando terá sorteio de
novas casas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos previsão de sorteio
habitacional.

18/01/2018

Atenciosamente.
BOA TARDE QUERO FAZER UMA DENUNCIA
NA RUA BENEDITO PEDROSO FILHO N56
JARDIM SANTA CRUZ ESTE NÚCLEO

17/01/2018

Anônimo

RESIDENCIAL PERTENCE A COAB TEM UM
MORADO NESTE NUMERO 56 QUE VEM
FAZENDO DA VIELA UMA OFICINA MECÂNICA
IMPEDINDO PASSAGEM DE PEDESTRE
AMBULÂNCIA ATE RESGATE POR TER UM
NUMERO GRANDE DE CARRO OCUPANDO A
VIELA OS CARRO CHEGAM FICAR 6 MESES
SEM QUE ESSA PESSOA CHAMADO
MARCELO APELIDADO DE ÍNDIO VENHA A
DESOCUPA A VIELA ESPERO UMA
RESPOSTA E PROVIDENCIA DA COAB SEM
MAIS GRATO

Bom dia!

Outros

Sua solicitação foi encaminhada a Secretaria de
Habitação, qualquer dúvida entrar em contato no
tel. 3119.9621.
Att,

19/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
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:
- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
18/01/2018

Anônimo

COMO FAZER O RECADASTRAMENTO

Outros

- 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;

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

19/01/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
ESTÃO SENDO CONSTRUIDOS EM FASE
FINAL APARTAMENTOS NA REGIAO
TAUBATE I TAUBATE II E TAUBATE II EU
QUERIA SABER SE ESTES APARTAMENTOS
PROXIMO AO BAIRRO ICARAÍ VAO TAMBEM
SEREM ENTREGUES PARA AS PESSOAS DA
AREA DE RISCO DO CORREGO TAUBATE
E EU VOU TER QUE ESPERAR A
CONSTRUÇÃO NAS NOVAS AREAS DIC-5
CAMPO GRANDE E JARDIM MIRIAM PARA
SER SORTEADO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde

Outros

Não há apartamentos em construção, ou em fase
de acabamento que serão destinados para
moradores de área de risco.
Também não há apartamentos em construção
que serão destinados para sorteio.
No momento não há previsão de novas entregas.
Esses apartamentos devem pertencer a um
empreendimento particular.
Atenciosamente

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
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!
Tenho cadastro na COHAB para moradia,e
19/01/2018

Gabriela

minha carteirinha venceu no mês de dezembro
2017....Que documentos preciso levar para
validar?
Att.

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde, Tatiane

19/01/2018

19/01/2018

TATIANE ROSA DE SÁ
SANTOS

SILVANA ELIZABETE DE
MORAES SILVA

Gostaria de saber se o meu cadastro esta ativo?
Se estou participando dos sorteios, e como
funciona esse programa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

31/01/2018

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu

IMOVEL RUA EGIDIO JUSTOLIM, 10 - RIO DAS
PEDRAS/SP
CONTRATO ASSINADO EM 01.06.1971
MATRICULA IMOVEL 2174 DO 2 OFICIAL DE
REGISTRO DE IMOVEL DE PIRACICABA (SP)

Seu cadastro está ativo, você está apta a
participar de um futuro sorteio, por enquanto não
temos previsão de quando será realizado.
Acompanhe as informações sempre pelo nosso
site.
Atenciosamente.
Boa tarde!

Minuta de Escritura

financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Piracicaba, a Cohab Campinas não possui
empreendimento nesta cidade. A título de
informação, o telefone PABX da CohabBandeirantes é (19) 3731-7600.

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa Tarde!

19/01/2018

Anônimo

Eu gostaria de saber quando será a próxima
inscrição para o programa.

Grata.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

20/01/2018

sebastiao ventura da silva

CADASTRO DA MINHA CASA MINHA VIDA,
POIS AINDA NAO TENHO

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

20/01/2018

Elisangela tavares carneiro
marques

Da casa propria que eu quero me rscreve

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Eu Luciana Aparecida chaves solícito a inclusão
22/01/2018

de meu cadastro no programa minha casa minha
Luciana Aparecida chaves casa minha vida , pois não possuo residencia fixa
tenho uma filha de 3 anos minha profissão hoje
porteira

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

22/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Alessandra
Bom dia!

22/01/2018 Alessandra Romero Corrêa

Sou deficiente auditiva, surda do ouvido
esquerdo (Possuo laudo com CID). Gostaria de

Analisei seu cadastro e constatei o que segue
abaixo:
A última atualização foi em agosto/2015, portanto

saber como está minha inscrição junto a Cohab,
pois a tempos estou cadastrada mas nunca
obtive retorno algum da minha situação.

o cadastro encontra-se ativo. Porém seu
endereço informado no cadastro é diferente do
endereço da sua solicitação.

Como devo proceder para enquadramento no

Sua renda familiar é superior ao limite da faixa 1
para o sorteio, ou seja, acima de R$1.800,00.
Portanto você não participa de sorteio.

programa Minha Casa Minha Vida?
Aguardo retorno.

Programa Minha
Casa Minha Vida

E última informação importante, o CID com o seu
problema auditivo não está cadastrado,

Obrigada.

provavelmente você não trouxe o laudo médico
na última atualização.
Sugiro que você compareça à COHAB esse ano,

Alessandra Romero
(19)99128.9251

para fazer uma atualização do cadastro e assim
poderemos te orientar melhor pessoalmente.
Verifique a lista completa de doctos no site.
Atenciosamente.

23/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

BOM DIA!
Bom dia, Lana
ME CADASTREI PARA SORTEIO NA COHAB
NO PASSADO E GOSTARIA DE SABER COMO
FAÇO PARA REATIVAR MEU CADASTRO.
22/01/2018

LANA P O BARRETO

SE NÃO FOR POSSÍVEL, GOSTARIA DE
SABER COMO FAÇO PARA ME CADASTRAR

Outros

NOVAMENTE.

Se você já é cadastrada, provavelmente ainda
consta seus dados no sistema, porém com status
inativo por falta de atualização.
Entre no site da COHAB, no campo "cadastros
habitacionais", se informe sobre a lista completa

23/01/2018

de doctos na categoria Cadastro Novo, e
compareça à COHAB para atualização, de seg à
sexta, das 8h às 16h.

OBRIGADA.

Atenciosamente.
LANA
Quero fazer uma denuncia sobre um
apartamento financiado pela cohab e o
proprietario esta alugando. A proprietaria é
22/01/2018

Anônimo

Rosana Oliveira dos Santos, o endereço é
Residencial Abaete 12 nao tenho o nome da rua,
so o numero que é 400, Torre 03 apartamento 23

Programa Minha
Casa Minha Vida

Torre 03
Bom dia,
22/01/2018

Anônimo

boa tarde fiz meu cadastro no cohab ano
passado e agora consta q

Outros

Para orientá-lo preciso de mais informações.
Atenciosamente.

25/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
Boa Tarde.
23/01/2018

Elaine Lourenço

Gostaria de maiores informações sobre programa
minha casa minha vida ou como eu faço para
fazer o meu cadastro na Cohab Campinas.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

25/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);

23/01/2018

Yan Christian Ribeiro de
Mercedes

Olá
Sou Yan Christian,moro com minha mãe, irmão

•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

e vô neste endereço citado a cima,pago aluguel
gostaria de saber se vai sairapartamento em

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome

Campinas?
Eu trabalho a mais de dois anos mesmo assim
com um salário que ganho não consigo financia
uma casa na minha situação a salvação é vocês
mas enquanto eu aguardo tenho que pagar
aluguel

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);

25/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Bom dia, Marcia tudo bem?

BOM DIA GOSTARIA DE SABER SE PARA EU

24/01/2018

COMPROVAR QUE MORO NO ENDEREÇO EU
PRECISO LEVAR UMA CONTA DE NO MINIMO
MÁRCIA FRANCISCA DE
2 ANOS FUI VERIFICAR E AS UNICAS
ALENCAR
CONTAS E NOTAS FISCAIS NO MEU NOME E
DE 2013 E 2014 PODERIA SER NESSAS
DATAS. DESDE JÁ AGRADEÇO ATENÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Entre os documentos aceitos como comprovante
de endereço, tanto antigo, como atual, estão:
faturas de lojas
boletos bancarios
cpfl, sanasa, contas telefone e internet
cartas comuns, comerciais ou sociais
e notas fiscais
O prazo de vencimento do comprovante antigo é
de no mínimo 2 anos, ou seja, pode ser mais
antiga sim, desde que esteja no seu nome e
tenha seu endereço completo em Campinas/SP.
Atenciosamente.

25/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•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

OLÁ!BOA NOITE!A PAZ!
24/01/2018

ANA CAROLINA FERREIRA
DE LIMA DOS SANTOS

GOSTARIA DE SABER A RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA FAZER
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA.

Outros

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);

25/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde,

25/01/2018

Anônimo

Gostaria de saber como fazer meu cadastro no
minha casa minha vida pelo site. Não encontro
um link fácil.

Grata

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Programa Minha
Casa Minha Vida

O cadastro só é feito na sede da Cohab
Campinas. Não faz pelo site.
Att,

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

25/01/2018 Michelle de Oliveira Nunes

Boa tarde, Gostaria de fazer uma inscrição para
concorrer ao programa, porem não sei como faço
para participar nem o que neccessita. Aguardo
informações!

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

25/01/2018

Roberto Carlos da Silva

como realizar o cadastro na cohab.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

25/01/2018

Roberto claudino

Quero muito essa casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

Quais informações necessitaria sobre este
imóvel? Não entendi a solicitação.

30/01/2018

Att
Boa tarde,

26/01/2018

Anônimo

Fiz uma inscrição 2014 nunca tive uma resposta

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para analisar a situação do seu cadastro preciso
de seus dados.
Atenciosamente.

31/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

27/01/2018

Anônimo

Interesse

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

27/01/2018

Sueni silva

Gostaria de saber sobre minha casa minha vida
queria fazer o cadastro?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Podem informar se a inscriçao é feita tb. pela
Internet? Preciso mudar de cidade, sou
aposentada.
27/01/2018

Denise da Silva Cunha
Obrigada

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!
Programa Minha
Casa Minha Vida

A inscrição é feita pessoalmente na sede da
Cohab Campinas. Não é feita pelo site.

30/01/2018

Att,

Denise

Boa tarde!
Solicitarei a pasta no nosso arquivo amanhã, e

28/01/2018

Lúcia Helena Bernardino

Gostaria de receber por contrato da minha casa
se estiver disponível

Cópia de contrato

tão logo chegue entraremos em contato para vir
retirar a cópia do contrato.
Att
Ana Cristina

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

ola meu nome e Jose Raimundo estou a solicita
esse pedido pois no momento queria uma

•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

estamos morando no campo belo na casa do me
pai que deixou ao meu cuidado, Eu trabalho
Jose Raimundo ramos de
amorim

como autônomo na área da construção civil e
minha esposa trabalha em um supermercado
aqui do bairro. ate o momento ainda não tivemos
a oportunidade de compra um imóvel, sabemos
que isso e o sonho de todo brasileiro, e ter uma
casa e por isso estou me escrevendo nesse
programa....

Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);

moradia digna para minha família, sou casado
com vanuza soares e temos uma filha Evelyn
eduarda, de nove anos de idade, no momento

28/01/2018

RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

20/02/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

29/01/2018

Anônimo

Quero se inscrever no programa minha casa
minha vida da COHAB

•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
Outros

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);

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO
Bom dia!

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Foi encaminhado a voces documentação em
nome de Osvaldo Cesar Ozorio, o qual sou
inventariante, solicitando agendamento junto ao
cartório para passar escritura do imovel situado a
Rua Pitanga nº 85 - Jardim Ipê III, nesta cidade
de Mogi Guaçu, devido ao falecimento de minha

Osvaldo Cesar Ozorio

Gostaria que a correspondencia fosse enviado a
minha residencia sito a Rua Iolanda Chiarelli
Franco nº 77, Jardim Primavera, na cidade de

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Outros

Mogi Guaçu, a Cohab Campinas não possui
empreendimento. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.

Mogi Ggaçu, CEP 13.847-016, pois na residencia
na Rua Pitanga, não esta morando ninguém,
devido ao falecimento da minha mãe, conforme
acima.
Grato
Osvaldo

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

mãe JOANA GASPARI.
29/01/2018

RESPOSTA

Att

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
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:

29/01/2018

Anônimo

Boa tarde,meu cartão CIM venceu dia
20/08/2017 e só vi a validade agora eu ainda
posso ir renovar ele?

- CPF( do casal);
- RG ( do casal); não aceitamos CNH
Outros

- 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;

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Boa Tarde meu pai tem um imóvel situado em
Americana no Bairro Antonio Zanaga a RUA
MARIO DE ANDRADE, 280, onde meu pai
faleceu recentemente e fomos ao cartório para
dar entrada no inventario orem o cartório esta
29/01/2018 ERICK HENRIQUE MUTTI
nos solicitando copia de cessão do Srº Jose luiz
generoso para o Srº Anternor Gomes da Costa.
Gostaria de Saber como faço para obter esta
cessão.
Obrigado.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde!

Cópia de contrato

Vou solicitar a pasta deste contrato no arquivo
desta Companhia, mas fica em outro prédio. Vou
solicitar amanhã e chega quinta feira. Chegando
entrarei em contato para passar as informações
solicitadas.
Att
Ana Cristina Silva Hanbruck

30/01/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia

DATA
RESPOSTA

Consultado o CPF 42684732892 informado na
inicial verificamos não constar cadastro no CIM Cadastro de Interesse em Moradia.
As orientações para efetivação do cadastro
constam abaixo:

Venho através desta.
Pedir o cadastro e a vinculação do programa
Minha Casa Minha Vida

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):

Sou casado, e não tenho filhos porem minha
renda minima não esta dando conta de pagar o
aluguel onde vivo e sustentar a casa sozinho,
30/01/2018

Israel Lopes de Carvalho

Peço por gentileza que nos ajude quanto a essa
requisição
Pois realmente temos sonho de conquistar nossa
casa própria
E assim como muitas famílias já adquiriram suas
moradias acredito que vocês iram nos ajudar a
conquistar a nossa.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Apresentar duas correspondências em nome do
interessado. Sendo:
06/02/2018
- Uma correspondência de no mínimo 2 anos no
nome do interessado. Ex. loja, banco, fatura,
CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota fiscal
(nome, data e endereço)
- Apresentar uma correspondência atual - mês

Atenciosamente:
Israel lopes

que vem na Cohab ou mês anterior. (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta.
Não podendo ser nota fiscal.
- CPF (do casal);
- RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia,

DATA
RESPOSTA

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

30/01/2018

Anônimo

Oi, gostaria de saber como faço pra me
candidatar a estagiária?

detalhado em nossa página na internet, na aba
Transparência, Contratações de estagiários ou
através do link:
Outros

http://www.cohabcp.com.br/transparencia/cont_e
stagiarios.html
No momento estamos em fase de seleção para
01 vaga do curso de administração. Essa vaga
está aberta no CIEE, que está nos direcionando
os currículos para análise, mas caso seja de seu
interesse também poderá enviar o currículo
diretamente à Coordenadoria de Recursos
Humanos, através do email
crhu@cohabcp.com.br.
Quanto aos demais cursos, não temos como
informar a data correta de abertura de vagas,
visto que as mesmas são abertas de acordo com
a necessidade das áreas. Caso seu curso não

01/02/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);

31/01/2018

Michele Fatima Silva

Gostaria de saber como faço para me inscrevedr
para poder participar de sorteios

Programa Minha
Casa Minha Vida

•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);

05/02/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

31/01/2018

31/01/2018

NOME

Anônimo

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Quando haverá o sorteio de casas e
apartamentos ?

Gostaria de saber o meu endereço pelo número
do contrato

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Outros

RESPOSTA
Bom dia,
No momento não temos previsão de sorteio
habitacional.
Atenciosamente.
Bom dia,
Para maiores informações, necessitamos que
informe o numero do contrato e os dados para
entrarmos em contato.
Att,

DATA
RESPOSTA

05/02/2018

05/02/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:

DATA
RESPOSTA

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram

BOA TARDE,
MEU NOME É PRISCILA SOU DEFICIENTE
31/01/2018

Priscila Furtado Botelho

AUDITIVA MORADORA DE CAMPINAS E
GOSTARIA DE PARTICIPAR DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA COMO DEVO
PROCEDER?

Programa Minha
Casa Minha Vida

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);

05/02/2018

cohab

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

MÊS: JANEIRO/2018 TOTAL: 112
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia

DATA
RESPOSTA

A Cohab-Cp não possui imóveis no Residencial
Novo Mundo.
Olá tem um imovel na Rua Romeu Micheloni 146,
residencial novo mundo que é pela Cohab essa

Para atendimento os interessados devem estar
cadastrados no CIM - Cadastro de Interesse em
Moradia.

casa é alugada para um casal de idosos, o
senhor tem problemas de saúde e não pode
trabalhar a senhora que mora na casa muito

A documentação necessária para efetivação do
cadastro está apontada abaixo:

trabalhadora,e a dona da casa é muito na da
casa pediu o imovel mora no parana tem outros
31/01/2018

Anônimo

imoveis, esta vendendo a casa, achei injusto pois
esse casal de senhores realmente precisam de
casa pela cohab e não conseguem e a dona da

CADASTRO NOVO
Documentos necessários (originais):
Outros

06/02/2018
Apresentar duas correspondências em nome do

casa se tivesse precisando não venderia, nem
quitada está.

interessado. Sendo:

Não sei se é permitida a venda de imovel da
cohab , mas poderiam tentar ajudar esse casal
de idosos por favor.

- Uma correspondência de no mínimo 2 anos no
nome do interessado. Ex. loja, banco, fatura,
CPFL, SANASA, telefone, carta ou nota fiscal
(nome, data e endereço)
- Apresentar uma correspondência atual - mês
que vem na Cohab ou mês anterior. (ex. loja,
banco, fatura, CPFL, SANASA, telefone, carta.
Não podendo ser nota fiscal.
- CPF (do casal);
- RG (do casal) NÃO ACEITAMOS CNH

