COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO
MÊS:Outubro/2018 TOTAL: 120
DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia

01/10/2018

Anônimo

Bom dia
Gostaria de saber como funciona o financiamento
das casa e valores do subsídio para compra

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para que possa te informar, necessito que se
identifique para verificar seu cadastro.
Att
Marcia

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Senhor Antônio Domingos Cantarin,
Em 01 de setembro de 2016, o senhor se
apresentou nesta Cohab-CP, oportunidade que
informamos a existência de saldo devedor
residual à época no valor de R$ 25.517,06, de
responsabilidade do FCVS.

01/10/2018

Antonio Domingos Cantarin

Bom dia, gostaria de saber como posso fazer
para estar transferindo esta habitação para um
de meus filhos.

Outros

Tendo em vista que não houve pagamento do
saldo residual de responsabilidade do FCVS, o
contrato não encontra-se quitado. Portanto, a
Minuta de Escritura não pode ser liberada.
Em contato telefônico na data de 08/10/2018
com o funcionário Vicente Giraldelli de Carvalho,
o senhor foi informado de que conforme
determinação da Diretoria desta Cohab, pode
efetuar a transferência para terceiros, desde que
esse terceiro não seja seu familiar.
Atenciosamente,

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:

01/10/2018

vagner aparecido cirilo
pereira

Boa tarde venho atravez deste cadastro solicitar
inclusao para que meu nome faça parte entre
tantos a procura de casa propria desde ja
obrigado

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde! Eu adquiri um imovel no município de

01/10/2018

Thaís Cristina Rezende

Campinas (Empreendimento Mein Haus
construtora HausBau) e gostaria de esclarecer
algumas duvidas sobre o ITBI. De acordo com a
LEI Nº 13.580 DE 11 DE MAIO DE 2009, o Art.
1º diz que a Lei destina-se a empreendimentos
voltados a famílias com renda mensal de até 06
(seis) salários mínimos e que obrigatoriamente
sejam cadastradas na SEHAB ou COHAB de
Campinas.
A minha dúvida é: tenho direito a me cadastrar
para obtenção da isenção do ITBI? Como é feito
esse cadastro?

Bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

A data do cadastro tem que ser anterior a data
da aquisição do seu imóvel.
Agora não é mais possível se cadastrar pois já
possui o imóvel.
Estamos à disposição
Att

Obrigada.
Boa noite, gostaria de informações sobre a
regularização dos terrenos irregular, sobre se as
escrituras sairia nos nomes dos proprietários ou
de terceiros, no nosso casa compramos esses
lotes porém fomos enganados e virou aquele
01/10/2018

Anônimo

confusão e não sabemos se deveremos pagar a
pessoa que compramos dela ou se haverá algum
pagamento junto a COHAB por causa da
regularização ser sediada pela mesma.
Obrigada pela atenção, aguardamos retorno.

Boa tarde,

Regularização
Fundiária

Para podermos direcionar ao Departamento
encarregado e passar as informações corretas,
necessitamos que identifique o bairro.
Att,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

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:

02/10/2018

JOSIANI DE FATIMA
TIOTONIO

Gostaria de atualizar meu cadastro.

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;

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:

02/10/2018

marlon jean guimaraes
santos

to muito precisando de uma casa quero muito
realizar meu sonho da casa propria porisso
resolvir recorre a coahbe que uma entidade que
ajudar muitas familias

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

02/10/2018

Edcleiton pereira de moura

Não possuo imóvel moro de aluguel com minha
esposa grávida e minha filha de 5 anos e quero
fazer cadastro pós sou autônomo e ganho 1
salário mínimo

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

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:

03/10/2018

Anônimo

Gostaria de saber como refazer o cartão CIM.o
meu venceu 19 o1 2018.
Elizabeth Aparecida Penteado

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;

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:

03/10/2018

Wesley Leonardo Nogueira

Boa noite!
Eu moro de aluguel.
E não sei como funciona a Cohab.
Qual a renda máxima exigida para entrar neste
programa?
De preferência casa,pois,minha filha nasceu
prematura.
E acaba chorando muito.
Obrigado!

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

04/10/2018

Anônimo

Bom dia, para esse ano ainda da para fazer
inscricao no minha casa minha vida ? Tem prazo
para inscricao para tentar ser contemplado em
2018?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

QUERO FAZER INSCRIÇÃO DE

04/10/2018

Anônimo

APARTAMENTO NA COHAB-CAMPINAS
MEU TELEFONE PARA CONTATO É
TELEFONE 11-969521597 MENSAGEM
TELEFONE 11-36574759 RECADO
SENDO ATENDIDA
GRATA

Boa tarde,
As inscrições na Cohab/Campinas são apenas
para moradores de Campinas.
Outros
Para a região de Guarulhos, teria que procurar a
prefeitura da sua cidade.

PEDIDO DE INSCRIÇÃO
COHAB-CAMPINAS

Att,
GRATA REGINA C. RAMOS GUARULHOS
REGINA C. RAMOS

04/10/2018

Anônimo

REGINA C. RAMOS
RUA TAPIRATIBA 461-463
PARQUE SANTO ANTONIO
GUARULHOS- SÃO PAULO
CEP.07062-130
TEL.11-96952-15-97 MENSAGEM
TEL.11-3657-47-59 RECADO

Boa tarde,
As inscrições na Cohab/Campinas são apenas
para moradores de Campinas.
Outros
Para a região de Guarulhos, teria que procurar a
prefeitura da sua cidade.

PEDIDO DE INSCRIÇÃO
COHAB-CAMPINAS
PARA REGINA C.
RAMOS

04/10/2018

Michael Alves Bandeira

bom dia queria saber se ha alguma casa ou
terreno com preço acessível
nas proximidade do Shop dom pedro,pode ser
em outro lugares mais com ressalva,obrigado.

Att,

Bom dia, Michael
Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos nenhum imóvel para venda nessa
região, procure um imobiliaria de sua confiança
que possa te orientar.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde,
Em 03/09/2018 efetuei a atualização cadastral
que tenho, com vocês referente ao programa
Minha Casa Minha Vida 1,5.
Bom dia, Joana

04/10/2018

Recentemente recebi mensagens de texto
dizendo que consta restrições em meu nome,
porém consultei os órgãos de proteção ao credito
JOANA ANGELICA GOMES
SPC/Serasa, e NADA CONSTA.
DOS SANTOS
Na manha de hoje compareci na Receita Federal
e foi emitida a CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, e o
resultado foi o mesmo NADA CONSTA.

A Cohab passou pra você as informações que o
banco nos pediu, a titulo de orientação.
Outros

Quando você for convocada pra ir até a HM, leve
a certidão que você tirou na receita federal
também.
Atenciosamente.

Preciso saber o que a Cohab pode fazer nesse
caso?
Porque esta constando pendencias inexistentes?

04/10/2018

Anônimo

Casas da cohab no bairro Colina das Nascentes
em Campinas. Valores e condições de
pagamento, além do que é necessário para

Outros

Compareça à Cohab com seus doctos para fazer
seu cadastro e receba maiores informações.

adquirir a casa.
Boa tarde
04/10/2018

ALICE AMORIM
SALVADOR

TEM COMO FAZER O CATRASTO PELO SITE.

Outros

O cadastro só pode ser feito pessoalmente.
Att,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

VANESSA DIAS

Atualizei meu cadastro na cohab onde minha
faixa de renda é faixa 1,5 salario e nao fui
chamada para essa parceria com a HM
Construtora. Gostaria de saber o motivo sendo
que atendo os requisitos. sendo que os
empreendimentos sao da regiao onde eu resido ?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde, Vanessa

04/10/2018

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça à COHAB para assinar a autorização
de envio de seus dados para a construtora.
Traga seus doctos pessoais.

Boa tarde!

04/10/2018

Anônimo

Boa tarde Gostaria de consultar atraves do
endereço se ja foi emitida minuta de um lote é
possivel?

Minuta de Escritura

contato:daianamatiello@yaoo.com.br

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o número do contrato e qual o
empreendimento para direcionarmos ao
Departamento encarregado.
Att,
Boa tarde!

04/10/2018

Anônimo

Meu cartão Cim está vencido, nesse caso meu
cadastro continua ativo pra quando sair a casa?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o numero do CPF e em nome de
quem está o cadastro, para direcionarmos ao
Departamento encarregado.
Att,

04/10/2018

Reni n.ap. Dos Reis

Boa tarde eu tenho o cadastro minha casa minha
vida
mais não consigo acompanhar pelo site
como anda vocês pode me ajudar gostaria de
saber em que posição estou?desde já agradeço
a atenção Reni

Boa tarde, Reni
Programa Minha
Casa Minha Vida

Não temos previsão de sorteio habitacional no
momento, continue acompanhando pelo site.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa noite !me chamo Bruno cesar
Boa tarde, Bruno
04/10/2018

Anônimo

Queria fazer o cadastro mais nao tenho conta no
meu nome de 2anos atras como faço para fazer

Outros

A comprovação de moradia de no mínimo 2 anos
é obrigatória.

email - brunoleitebr1991@gmail.com

04/10/2018

Anônimo

Boa noite, gostaria de informações sobre a
regularização dos terrenos irregular, sobre se as
escrituras sairia nos nomes dos proprietários ou
de terceiros, no nosso caso compramos esses
lotes porém fomos enganados e virou aquela
confusão e não sabemos se deveremos pagar a
pessoa que compramos dela ou se haverá algum
pagamento junto a COHAB por causa da
regularização ser sediada pela mesma. Por
causa da regularização a pessoa que
compramos está querendo receber novamente,
porém gostaríamos de tirar essa dúvida.

Boa tarde!

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

Bairro Jardim Fernanda
Grata pela compreensão.
Boa Noite
Sou inscrito deste de 2012 na Cohab, gostaria de
04/10/2018

REGINALDO ROBERTO
FERRAZ

saber sobre imóvel reintegrado ou terreno se é
possível eu adquirir eu assumindo a divida, se for
possível oque devo fazer... Tenho interesse
zap 19 982326962

Boa tarde, Reginaldo
Outros

Compareça à COHAB para atualizar seu
cadastro e receber maiores informações sobre
imóveis.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

05/10/2018

Luiz Carlos de Luzia

Solicito que envie documento acima, preciso dar
andamento na transferência de titularidade do
imóvel.
E não estou sabendo como fazer.

Termo de Quitação

Agradeço

Att
Boa tarde,

Solicito uma cópia do Contrato de Compra do
imóvel sito a Rua Camaiore, 237 - Vila Castelo
Branco - Campinas - SP.
05/10/2018

Luiz Carlos de Luzia

Agradeço pela atenção

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de São
Paulo, a Cohab Campinas não possui
empreendimento. Provavelmente seu
financiamento pertence a Cohab-São Paulo.

Vou solicitar a pasta para entregar a cópia do
contrato.
Cópia de contrato
Assim que estiver na Cohab/CP entraremos em
contato para retirar.

Luiz Carlos de Luzia (filho do proprietário
falecido)

Att,
Boa tarde, Juliana
Bom dia,recebi uma mensagem de texto dizendo
que estava sendo encaminhada para o projeto
05/10/2018

juliana bernardes torres

minha casa minha vida mas estava com restrição
em meu nome mas consultei SERASA,SPC e
cartório e nada consta em meu nome como devo
proseguir agora.

Consta um problema na receita federal, vá até o
Programa Minha
Casa Minha Vida

órgão da receita federal e peça uma Certidão
Negativa Débitos em seu nome.
Após essa providência aguarde contato da
Construtora HM por sms.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Prezado Senhor
Marcelo Pires

05/10/2018

MARCELO PIRES

Sou filho da titular do contrato junto a Cohab.
Minha mãe faleceu em 30/03/2018. tem o
contrato supracitado em andamento e pago em
dia.
Preciso saber se com o falecimento da mesma o
contrato será quitado ou qual providência deverá
ser tomada.

Outros

Agradeço e aguardo retorno.

Atenciosamente
Boa tarde!

Só começa a pagar o imóvel quando estiver
morando?
05/10/2018

Anônimo

O financiamento para a reforma do imóvel foi
através do FUNDAP, não possui seguro, sendo
assim deverá ser assumido pelos herdeiros da
Sra. Inês, até seu término.
Para maiores esclarecimentos, estamos à
disposição pelo telefone 3119-9557 - Angela ou
comparecer nesta Cohab/CP no horário das 8 h
as 15.30 h.

Outros

Sim, só depois que for sorteado.
Att,

DATA

05/10/2018

NOME

Leandro Inacio da Costa

SOLICITAÇÃO
Olá Gostaria de tirar uma duvida sobre meu
contrato que fizeram no meu bairro se realmente
esse contrato é real ou Golpe.Se realmente eu
tenho Cadastro na Cohab. Estou pagando meu
boleto todo mês e esta aumentando a parcelas
ao invés de diminuir como foi falado na reunião
do cadastro na escola do Barraquete
Presidente Contratada/Proponente: Genésio
Marcos Bueno da Costa
Núcleo Habitacional denominado Parque da
Amizade do
Jardim Florence II.
Áreas que corresponde as Glebas de terra
descritas nas matriculas
n° 15.894 e matricula n° 15.895 e código
Cartográfico Unificado
3343.61.11.0001.00000 Identificado como Lote I
e II da Quadra 107 e Matricula n°15.898 e Lote II
da Quadra 99 Matricula n°15.899 Lote III
da Quadra 99 e Código Cartográfico Unificado
3343.61.27.0001.00000.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Prezado Senhor
Leandro Inácio da Costa

Outros

Informamos que esta Cohab/Campinas
administra os contratos firmados entre a
Associação do Parque Amizade e os moradores,
para a emissão das prestações.
Considerando-se o item 7.1 do Instrumento
particular de Contrato de Adesão, as prestações
serão reajustadas pela variação da poupança, no
seu contrato outubro.
Quanto as demais dúvidas, sugerimos procurar a
Associação.

Atenciosamente

Fico no Aguardo Sem Mais Obrigado.
Boa tarde!

07/10/2018

Anônimo

No caso de morte da proprietária, o filho deve
levar quais documentos para formalizar a
situação e transferir a escritura do imóvel?

Outros

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o número do contrato do imóvel, para
direcionarmos ao Departamento encarregado.
Att,

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:

08/10/2018

Anônimo

Olá gostaria de saber documentos e como posso
fazer minha inscrição.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

08/10/2018

Sérgio Eduardo Novaes

Quero saber como faço o cadastro para interesse
em moradia

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

08/10/2018

Anônimo

Olá Boa tarde!
Estão fazendo inscrições das casa?
Tem para mais de 2 salários ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

08/10/2018

Anônimo

Como fasso pra me escrever tem que ir ai?
Horário e o local

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

08/10/2018

Anônimo

O que é necessário para levar de documentação
sobre mutuária falecida?
E, no caso eu ser filho único?

Outros

Para maiores informações, necessitamos que
identifique o contrato da proprietária, para
direcionarmos ao Departamento encarregado.
Att,

Boa tarde,

08/10/2018

Adriano Rodrigues da Silva

bom eu gostaria de saber se o empreendimento
que esta em começo de obra perto do vida nova
é da cohab e se vai sai casa ?

Outros

O empreendimento é da Construtora HM, a
COHAB está cadastrando interessados, são
aptos.
Compareça à COHAB e faça seu cadastro.

Bom dia, Rita tudo bem?

08/10/2018

RITA MARIA DE SOUZA

Boa tarde!
Meu nome é Rita e gostaria de saber como faço

Seu cadastro está inativo porque você não
compareceu para atualizar, portanto você não vai

pra saber sobre meu cadastro que fiz em 2009.
Gostaria de saber se tem como verificar aonde
vai ser construido as proximas casas, e se posso
participar. Trabalho numa empresa que presta
serviços pra prefeitura de campinas e me
informaram que teriamos prioridades. Por hora
fico muito agradecida pela atençaõ.

participar de nenhum projeto habitacional.

Outros

Caso aja interesse em participar de algum projeto
futuro habitacional, compareça à COHAB com
todos os seus doctos e atualize seu cadastro.
Com respeito à prioridades, desconhecemos
essa informação dada a você.
Atenciosamente.

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:

09/10/2018

luis fernando spágnolo

Quais as Documentações para realizar a
inscrição nao as localizei no site

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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;

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:

09/10/2018

09/10/2018

alcivan monteiro dantas de
faria

Anônimo

Bom dia, gostaria de me inscrever no programa
minha casa minha vida, porém só tenho
comprovante de endereço de 1 ano atrás, e fui
informado que tem que ser de no mínimo de 2
anos, moro com minha sogra, tenho renda
superior a 2.000,00, gostaria de saber se me
encaixo em algum programa da prefeitura.

Olá Gostaria de saber o que seria essa
CONVOCAÇÃO HM BEM MORAR ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Bom dia,
Programa Minha
Casa Minha Vida

que está na pagina , obrigada!

09/10/2018

Fabio Augusto virtis

Boa tarde,fiz meu cadastro na época eu morava
em área de risco e até agora não me chamaram
neh pra recadastra o que devo fazer

•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 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

Outros

Compareça à COHAB para atualizar seu
cadastro e obtenha maiores informações.

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:

10/10/2018

Maria Bernadte Ramos

Boa Tarde! Moro em Campinas,preciso de me
einscrever em uma casa

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

10/10/2018

Paulo henrique fernandes

escricao minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

10/10/2018

Boa tarde,
Gostaria de saber o que preciso para fazer minha
Antonio Salomão Rodrigues
inscriçaõ para os imóveis da HM aqui na AV.
Camucim/Campinas

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

11/10/2018

Camilla Barbosa de Souza

Quero saber a relação de documentos pra
inscrição pro minha casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

11/10/2018

Daniel lima Alves lobato

Gostararia de inscrever no programa minha casa
minha vida ,preciso de um imóvel casa ou
apartamento

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Bom dia

11/10/2018

Anônimo

Gostaria de saber se tem o programa que
parcela o imovel

Outros

Favor comparecer a Cohab para se cadastar e
receber todas as orientações.
A relação de documentos se encontra em nosso
site.
Att

DATA

11/10/2018

12/10/2018

NOME

SOLICITAÇÃO

Ana Jandira Raphael

Olá, já fiz o cadastro na Cohab e tenho o cartão
e a validade foi até 06/04/2017, devido eu ser
nova no emprego, há a possibilidade de renovar
o cadastro via on line? E há a possibilidade de
ser sorteada numa casa?Obrigada, Ana.

JACQUELINE CRISTINA
LOURENCO ROQUE
RAMALHO

GOSTARIA DE SABER REFERENTE AO
CADASTRO DE INTERESSE NO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA DO PROJETO BEM
MORAR QUANDO SEREI CHAMADA PARA
APRESENTACAO DE DA DOCUMENTACAO JA
QUE DEMONSTREI INTERESSE NO CASO DE
SER APARTAMENTO VCS VAO ME ENVIAR
UMA CARTA OU VAO ME LIGAR

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Infelizmente a atualização só pode ser feita
pessoalmente, não fazemos via internet.
Att,
Bom dia

Programa Minha
Casa Minha Vida

Caso ainda nao tenha comparecido a HM, pode ir
ate 21/10 das 9 as 18 horas, na Av Camucin,
195.
Grata
Boa tarde

13/10/2018

Anônimo

Simulador

Outros

para podermos responder sua solicitação,
necessitamos de mais informações.
Att

DATA

14/10/2018

NOME

walkyria de siqueira lima

SOLICITAÇÃO
Bom dia,
fui convocada atravez da Cohab, para que fosse
encaminhada junto a HM construtora, para o
projeto do apartamento no bairro jd. Ouro verde.
Fui lá dia 11.10.2018, conversei com a corretora,
mas o valor da entrada, ficou muito alto, e
subsidio pequeno, então não deu certo pra mim.
Porque falaram que a entrada seria menor, no
valor de R$5000,00, então nao deu pra mim
desta vez.
Mas gostaria de continuar na listagem da Cohab
aguardando um sorteio, ou uma proxima
oportunidade.
Sou uma pessoa simples, e estou aguardando
desdee 20.10.2006, e hoje estou com 61 anos, ja
entro tambem como idosa, espero ter uma outra
oportunidade.
Gostaria de saber se terá outra construtora, ou
se tera sorteio pela Cohab e quando????
Somos pessoas simples como vamos R$ dar
29.000,00 de entrada?
Então, gostaria que me informasse se teremos
ainda um programa melhor de moradia, com
menos valor de entrada.
obrigada e abraços
walkyria

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Programa Minha
Casa Minha Vida

RESPOSTA

Bom dia
Voce continuará sim no nosso cadastro para uma
proxima oportundade, porém nao temos previsao
de sorteio.
Quando tivermos um novo empreendimento,
entraremos em contato.
Grata

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

14/10/2018

CRISTIANE SOUZA
MENDES

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.

olá, tinha feito um cadastro na cohab não me
lembro a data.
recebi um cartão CIM, como ele tinha data de
validade. esqueci e não atualizei meus dados.
agora parece que tenho que fazer outro cadastro.
quais os documentos necessários para o
cadastro.

TODOS OS DOCUMENTOS SAO ORIGINAIS:

Outros
email crikamm@hotmail.com
aguardo um contato.
obrigada
cristiane

- 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;

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

15/10/2018

Anônimo

Oi, bom dia! Vocês estão contratando estagiários
?

Outros

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

DATA

15/10/2018

NOME

ROSANA APARECIDA
REZENDE FELICIO

SOLICITAÇÃO

POR GENTILEZA GOSTARIA DE
INFORMAÇÕES DO PROJETO DE VOCÊS
COM A CONSTRUTORA HMEMPREENDIMENTO DO OURO
VERDE,CAMPINAS
RUA: CAMUCIN - 194

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia
Para participar deverá comparecer a Cohab de

Outros

segunda a sexta feira das 8 as 16 hs para se
cadastrar/ou atualizar seu cadastrar.
a relação de documentos necessarios se
encontra em nosso site
Grata

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:

15/10/2018

15/10/2018

Ediranilson Macedo Alves

FABIO HENRIQUE
JULIANO

Como faço inscrição para participar dos sorteios
da COHAB. E como funciona o órgão? É igual
CDHU? Não possuo residência, nem cadastro
em nenhum lugar. Me disseram para ir na
COHAB e fazer inscrição. Queria mais
informações por favor.

Bom dia recebi uma solicitação de
comparecimento na Cohab para comparecer dia
12/10/2018 sendo que recebi a carta no dia
15/10/2018 E por isso gostaria de saber se perdi
a data de comparecimento (por erro do correio)
ou tenho outra chance de comparecer com as
documentacoes

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•Carteira de Trabalho (do casal e dos dep.
habitacionais) mesmo sem registro;
•Comprovante de renda formal: três últimos
holerites (do casal e dos dependentes
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;
•Certidão de nascimento (se solteiro);
•Certidão de casamento (se casado); se
separado ou divorciado a mesma com a
averbação;
•Certidão de óbito (se viúvo);
Bom dia.

Outros

Provavelmente sua convocação foi da
construtora HM e nao da Cohab.
Caso seja da HM, pode comparecer até 21/10
das 9 as 18 horas.
Grata

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:

15/10/2018

Anônimo

olá como faço pra me cadastrar sobre o
financiamento hm?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

15/10/2018

flavia dos santos silva

olá estou cadastrada no programa mas estou
com meus dados desatualizados tenho que
marcar hora ou ir pessoalmente ?
sobre o programa da HM em interesso como faço
pra participar
tenho que fazer cadastro , sobre parte financeira
qual valor ou renda que tenho que ter pra
participar ?
estou aguardando um retorno .

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

Bom dia,

16/10/2018

Stefhani da Silva de Oliveira

Por favor, gostaria de saber em qual programa
da COHAB devo me inscrever para tentar
comprar um imóvel no novo empreendimento da
HM: Avenida Camucim, altura n° 195 - Região do
Ouro Verde Bem Morar Liberdade/Felicidade?

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

16/10/2018

Anônimo

bom dia , gostaria de uma informação ...
para se cadastrar na cohab, no caso ser
contemplado em sorteios, ou convocações,
precisa ter uma renda até 1.800,00 por familia ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);
Boa tarde,

16/10/2018

Anônimo

Gostaria de saber o numero do contrato de um
imovel

Outros

Para informarmos o numero do contrato ao qual
vc quer saber, necessitamos que informe em
nome de quem está e nome do empreendimento.
Att,

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:

Boa tarde!
16/10/2018

ALICE CRISTINA
MARQUES COELHO

Gostaria de saber se esta tendo inscrições.
obrigada

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

16/10/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO

Queria pedir ajuda a COHAB,para que tomassem
providências sobre sons muito alto,na rua João
de carmago, jardim novo Flamboyant,mais
conhecido como buraco do sapo, três casas
próximas às do bar do Fernando,ligam som
absurdamente alto, todos os dias.Uma das casas
é uma de segundo andar amarela,a do lado onde
tem um bar embaixo e a vizinha de cor verde.Por
favor tomem alguma providência pois chamamos
a polícia mas eles não vem. Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde!

Outros

Informamos que o assunto não é de competência
desta Companhia de Habitação Popular de
Campinas. Podendo a reclamação ser feita
através do 156 da prefeitura.
Att,

Prezada Senhora
Sandra
Boa noite, gostaria de saber quais são os
16/10/2018

Sandra da Silva Mariano
Tomé

documentos para o fornecimento da Minuta de
Despacho de Escritura de Compra e Venda, o
imóvel é de inventário. No aguardo da resposta.

Para maiores esclarecimentos solicitamos entrar
Minuta de Escritura

em contato telefônico com esta Coordenadoria,
através dos telefones - 3119-9555 ou 3119-9558,
Eliane ou Carolina.
As informações somente poderão ser prestadas
aos herdeiros do Sr. Valeriano da Silva Ferreira.
Atenciosamente

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:

17/10/2018

aparecida claudina ferreira

procuro meio de ter minha moradia mas acho
complicada as regras nao tenho direito pela coab
pelo salario que ultrapassa uma mixaria ,não
consigo financiamento pois não tenho os valores
que pedem de entrada que porcaria é essa que
completei 60 anos e até hoje não consigo uma
teto com garantia alugueis um absurdo de caros
;espero que alguem nesse poder possa me
ajudar a ter meu teto como poupar se pago
aluguel como todo ser humano ainda sonho ter
minha casinha ,meu cantinho que possa me
sentir segura peço ajuda de todos vcs um abraço
APOSENTADA ESPERANÇOSA

Outros

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia

17/10/2018

Anônimo

Boa tarde,estou com duvidas sobre o
empreendimento bem morar da HM,ontem
compareci la e eles me deu a simulação no valor
de 544,78 a parcela sendo q no dia que fui ai na
cohab me passaram q o valor nao passaria de
399,00 e estão cobrando um valor para ser pago
daqui 3 a 4 mes fica 3.430,00 é assinatura e
cartorio ,gotaria de saber se é correto cobrar
esse valor já que é um empreendimento do
governo

Programa Minha
Casa Minha Vida

No atendimento do auditório da Cohab, havia um
video onde informava que o valor da prestação
seria a partir de R$ 400,00. Infelizmente todo o
imovel que vc for adquirir, tera que pagar o valor
do cartório. Esse empreendimento é uma
parceria da Cohab com a Construtora HM, não
faz parte do Governo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att

Bom dia

17/10/2018

Anônimo

Boa tarde,estou com duvidas sobre o
empreendimento bem morar da HM,ontem
compareci la e eles me deu a simulação no valor
de 544,78 a parcela sendo q no dia que fui ai na
cohab me passaram q o valor nao passaria de
399,00 e estão cobrando um valor para ser pago
daqui 3 a 4 mes fica 3.430,00 é assinatura e

Outros

parceria da Cohab com a Construtora HM, não
faz parte do Governo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.

cartorio ,gotaria de saber se é correto cobrar
esse valor já que é um empreendimento do
governo

Att

Boa tarde!

17/10/2018

Naiara Caroline Vitor

Gostaria de saber se para fazer a inscrição
precisa ir o casal somente ou pode ir uma pessoa
só com todos os documentos.
Att
Aguardo retorno!
Obrigada

No atendimento do auditório da Cohab, havia um
video onde informava que o valor da prestação
seria a partir de R$ 400,00. Infelizmente todo o
imovel que vc for adquirir, tera que pagar o valor
do cartório. Esse empreendimento é uma

Boa tarde!

Programa Minha
Casa Minha Vida

Para fazer o cadastro pode vir uma das duas
pessoas trazendo os documentos dos dois, não
precisa vir o casal.
Att,

DATA

17/10/2018

NOME

VITA APARECIDA DO
CARMO

SOLICITAÇÃO
OLÁ, GOSTARIA DE RECEBER
INFORMAÇÕES REFERENTE AO REFERIDO
CONTRATO, ESTOU FAZENDO UM
PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO NO
CARTÓRIO MAS O CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DA MINHA CASA ESTÁ EM NOME
DO SR. JOSE, PRECISO SABER SE FOI
AVERBADO COM VOCÊS A MINHA
AQUISIÇÃO COM ELE OU SE SOMENTE
CONSTA O NOME DELE AINDA, POIS EU
TENHO SOMENTE UM TERMO DE
TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES E
PROMESSA DE CESSÃO.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia

Cópia de contrato

O Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de
Dividas transferindo os direitos sobre o imóvel a
Vita Aparecida do Carmo Furii e Berardo Furii, foi
assinado em 07/02/1986 e já foi retirado a via do
adquirente.
Se necessário uma 2ª via (copia autenticada)
deverá solicitar na Cohab pelo valor de R$ 81,00
e estará disponível em 5 dias uteis.

AGRADEÇO A ATENÇÃO E AGUARDO
RETORNO.

Att

DADOS: JOSE SOARES IRMÃO. CPF:
775.670.218-20. LAVRADO EM MEADOS DE
OUTUBRO DE 1981.
Boa tarde, Hellen
Houve uma convocação no ano de 2015 de
TODOS os cadastrados na COHAB para renovar
seu cadastro, e você não compareceu, por esse
motivo seu cadastro está inativo.
17/10/2018

Hellen da silva de souza
amparado

Porque meu cadastro não está ativo?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça à COHAB com seus doctos (veja
lista no site da COHAB) e faça a ativação e
renovação de seu cadastro.
Seg à sexta, das 8h às 16h.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

18/10/2018

SARAH BISPO DE
OLIVEIRA

AGRADEÇO

Programa Minha
Casa Minha Vida

Se as informações foram para fazer cadastro, no
site da Cohab vc encontra a relação de
documentos.
Att,
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:

18/10/2018

FLAVIANE MATOS
SANTOS

PRECISO MUITO DO BENEFICIO MINHA CASA
MINHA VIDA, ADQUIRIR O IMOVEL É
NECESSIDADE DE PAGA ALUGUEL COMO EU.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

19/10/2018

Anônimo

Bom dia
Gostaria de saber como faço para fazer inscrição
e quais os requisitos necessários para se
inscrever?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Ats

•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 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);
Boa tarde!

19/10/2018

Anônimo

boa tarde

Programa Minha
Casa Minha Vida

Necessitamos de mais informações.
Att,

DATA

19/10/2018

NOME

SOLICITAÇÃO

roseli da costa custodio

Boa tarde.
Como dia 15 não efetuei o pagamento de minha
parcela, fui emitir novo boleto pelo site da Cohab.
Tentei dia 16, 17 e hoje dia 19.
Todos os dias, o banco informa "informações
boleto não encontradas, contatar emissor"
Para conhecimento, hoje (19/10) a linha digitável
gerada foi:
03399 16389 52100 000232 67156 401019 1
76820000012162

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Outros

BOM DIA SRA ROSELI; TENTAMOS CONTATO
TELEFONICO, MAS O NUMERO NAO ATENDE.
Na pagina de prestações em aberto, existe a
informação no topo, que todo boleto deve ser
gerado com vencimento do dia seguinte, devido
as novas regras do Banco Central, a partir de
01/07/18.
Para alterar a data de vencimento do boleto,
utilize o campo nova data para calculo, digite a
data do dia seguinte, sem pontos e barras, clicar
no campo ao lado, "refazer Calculo" e aguarde
alterar a data do topo da pagina. Após alteração
da data, selecione o mês a ser pago. Qualquer
duvida, estamos a seu dispor através dos
telefone 3119-9577 , 3119-9578 e 3119-9579

Por favor, como faço para efetuar o pagamento.
Se possível emitir novo boleto com vencimento
22/10/18 e enviá-lo pelo e-mail:
bps.santos@hotmail.com.
Grata.
Roseli

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

Anônimo

Anônimo

Anônimo

Boa tarde quando irá ter sorteio aqui rm

Programa Minha

campinas

Casa Minha Vida

BOA tarde quando ira ter sorteio aqui em
Campinas me increvi desde 2014

Programa Minha
Casa Minha Vida

Olá boa tarde.
Eu tenho cadastro na COHAB e um
financiamento de uma moto em outro banco que
no caso foi feito no meu nome mas quem paga é
meu cunhado que não seja o da caixa. Isso de
alguma forma é um impedimento para mim
conseguir um apartamento pelo MCMV?

Boa tarde,
Não temos previsão de sorteio habitacional.
Boa tarde,
No momento não temos previsão de sorteio
habitacional.
Boa tarde,

Outros

Compareça à COHAB com seus doctos para
fazer seu cadastro habitacional e receba maiores
informações.

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:

21/10/2018

Anônimo

Esta tendo inscrição ainda ? Se não quando
começa ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);
Boa tarde,

22/10/2018

Anônimo

em oportunidades e negócios, vi sobre
apartamentos no itajai gostaria de saber mais

Outros

Compareça à COHAB para fazer seu cadastro
habitacional e obtenha maiores informações
sobre imóveis.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Anônimo

Oi boa tarde
Gostaria de saber como faz cara comprar uma
casa da cohab? Qual forma de pagamento?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde,

22/10/2018

22/10/2018

Ana Rosa da Silva

Gostaria muito de fazer o cadastro pois pago
aluguel tenho 2 filhas e estou desempregada.

Outros

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça à COHAB com seus doctos para
fazer seu cadastro e receba maiores
informações.
Para você participar dos sorteios ou qualquer
outro projeto que a Cohab venha a oferecer
futuramente, você deverá primeiro fazer
inscrição, trazendo os seguintes documentos
originais:
•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

22/10/2018

Anônimo

gostaria de saber como faço inscrição e os
documentos

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

boa tarde gostaria de informar que la no jd

22/10/2018

Anônimo

Itaguaçu 2 onde a Tatiane se elegeu como
presidente de bairro, esta acontecendo umas
coisas estranha ela e seu marido esta com
envolvimento na venda de lotes ilegal com os
pessoal do comando pcc Rogério vulgo alemão e
veio apelido animal esta tomando terreno de
outras pessoas na mão grande e fazendo
cadastro no nome ele mesma essa tal de Tatiane
e a pior vigarista nao esta trabalhando para a
população não ela se envolveu com o crime
organizado e esta ameaçando moradores e
tomando os lotes que esta vazio mas os dono
tem contrato, agora vcs da Cohab elegeu ela e
ela esta sacaneando a população esta coagindo
os moradores por gentileza vai averiguar tem
pessoas pagando o terreno duas vezes para
essa suposta presidente ela e o marido dela junto
com os manos esta colocando panico nos
moradores fique vocês sabendo que quando vai
alguém da cohab la ela fala manso depois vira o
cão ela falou que não adianta denunciar na
cohab que ela tem informante então se vocês
não der um jeito temos que denunciar ao
ministério publico

Bom dia

Outros

Estamos encaminhando sua denúncia ao
Departamento encarregado, que seria a
Secretaria de Habitação.
Para qualquer informação ou dúvida entrar em
contato pelo telefone 3119.9620.
Att,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

ola bom dia.

22/10/2018

josé anjo alves dias

Me chamo José e gostaria de saber os critérios
para ser selecionado no programa minha casa
minha vida.
Eu tenho cadastro e tenho um financiamento de
uma moto no meu nome. Isso conta mesmo que
eu tirei para minha irmã e ela quem paga? Ah
tbm alem de trabalho formal eu tbm sou
autônomo, o que preciso levar para regularizar
meu cadastro para comprovar minha outra
renda?
Aguardo retorno. Obg.

Boa tarde,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Com respeito a documentação para atualizar seu
cadastro, entre no site em "cadastros
habitacionais" e obtenha a lista dos doctos
necessários.
Sua análise socioeconômica será feita
pessoalmente no ato da atualização cadastral.

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:

22/10/2018

gostaria de saber se os documentos pra fazer a
inscrição são somente os originais ou tem que
Anderson Aparecido da silva
levar copias,e qual o endereço pra eu realizar o
cadastro.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

22/10/2018

Tatiana Cristina Da Silva
Mariuzzo

Mudança endereço

Outros

Se for mudança de endereço do cadastro CIM,
tem que comparecer na sede da
Cohab/Campinas e trazer todos os documentos
para atualizar.
A lista de documentos conta no site da Cohab.
Att,

22/10/2018

Boa tarde gostaria de saber se eu recusar a
proposta da hm se meu nome continua aí para
uma próxima oportunidade pois no momento
MILENE LEMES DE SOUZA
estou pagando a faculdade de enfermagem e
não dou conta se manter as parcelas do
apartamento e da faculdade... desde já agradeço

Boa tarde,
Programa Minha
Casa Minha Vida

Seu cadastro será mantido ativo na COHAB,
caso você não assine contrato de financiamento
habitacional.

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:

22/10/2018

diego ferreira

BOA TARDE POR GENTILEZA COM FACO
PARA FAZER UM CADASTRAMENTO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA QUAL
DOCUMENTO DEVO APRESENTA SEM
MAIS OBRIGADO DIEGO FERREIRA

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa tarde!

22/10/2018

Cleuber Ricardo Proença

QUANDO ME FOI OFERECIDO UM VALOR
PELA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO
FINANCIAMENTO COHAB, ME FOI
ESTIPULADO UM VALOR PRA PAGAMENTO
Minuta de Escritura
DESSE DCUMENTO (MINUTA DA ESCRITURA).
AGORA ME RESTA SABER QUAL SERÁ A
ATITUDE A TOMAR, VISTO QUE NENHUMA
PROVIDENCIA FOI TOMADA.

Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se ao agente
financeiro Cohab-Bandeirantes, uma vez que a
Cohab Campinas não possui empreendimento no
município de Sorocaba. A título de informação, o
telefone PABX da Cohab-Bandeirantes é (19)
3731-7600.
Att
Boa tarde!

22/10/2018

Anônimo

Em nome de ridino martins do prado

Cópia de contrato

Para maiores informações necessitamos que
identifique o número do contrato e qual é o
bairro, para encaminharmos ao Departamento
encarregado.
Att,

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:

22/10/2018

Marcio Lira Ribeiro

Gostaria de me inscrever no programa minha
casa minha vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

23/10/2018

Claudinéia Martins Pexim

Quero participar do programa minha casa minha
vida

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

23/10/2018

Fabio Nunes dos Santos

Gostaria de participar do programa Minha Casa
Minha Vida, participar dos sorteios de feirão e
afins.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

Vania

lista da próxima convocação do PRoberto Bem
Morar.Já fiz contato com a construtora
construtora e me informaram que vai ter outra
lista,pois o meu nome já procurei nas duas
convocações e não consta.Gostaria de saber
também porque estão entrando em contato com
pessoas que não estão aptas no momento para o
projeto.Tenho uma sobrinha que está
desempregada e ficam ligando para oferecer a
proposta para ela,sendo que ela já falou que não
tem como fazer no momento. Aguardo
resposta,Obrigado Obrigado

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Boa tarde!Gostaria de saber quando vai sair a

23/10/2018

Boa tarde,

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde contato da Construtora HM em breve.
Com relação a situação da sua sobrinha, peça a
ela para vir na COHAB pessoalmente para
maiores informações.

Boa tarde,
23/10/2018

23/10/2018

Anônimo

Gostaria de saber quando havera sorteio em
Campinas.estou na fila desde 2014

Programa Minha
Casa Minha Vida

Anônimo

Tem pessoa vendendo apartamentos fo jd
bassoli pelo facebook sempre aparece a mo ca
está vendendo 2. Acho uma injustiça nao
prescisa

Programa Minha
Casa Minha Vida

No momento não temos previsão de sorteio
habitacional.

Boa tarde!
Bom dia!
24/10/2018

Anônimo

Posso comprar uma casa da cohab, onde o dono
já pagou 10 anos?

Outros

Para maiores informações necessitamos que
informe onde é o empreendimento que deseja
comprar, para encaminharmos ao Departamento
encarregado.
Att

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:

24/10/2018

Valéria Zanca

Gostaria de solicitar a inscrição para o programa
Minha Casa Minha Vida.

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa Tarde, por favor quero informação sobre

24/10/2018

ADRIANA RIBEIRO
CAMPOS

uma associação de nome Asia no qual estou
inscrita desde 2006, dizendo que não houve
construção ainda porque a COhab e prefeitura
não estão construindo. Tenho meu cadastro na
COHAB, há anos tenho até um cartão, e desde
então estou na espera de uma vaga de moradia.
Como posso proceder para ter estas
informações, o atendimento é agendado? quais
documentos devo levar? No aguardo e Grata ela
atenção

Outros

RESPOSTA

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO:

Documentos necessários (originais):

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

25/10/2018

clarismar da silva chaves

Bom dia, preciso fazer atualização do meu
cadastro e gostaria de saber quais dctos preciso
apresentar
att

Outros

- CPF (do casal);
- RG (do casal);
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento (se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de Óbito (se viúvo);
- RG e CPF ( daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de Trabalho ( do casal e dos dep.
habitacionais); mesmo sem registro
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
À Senhora Maria Aparecida Alves Cruz (Kelly
Cruz – filha),

Bom dia,
Estive há mais de 1 ano, pessoalmente, nessa
unidade da cohab de campinas, a pedido de
minha mãe, para solicitar a escritura da casa que
já está quitada.

25/10/2018

Kelly Cruz

Fui informada que realmente houve a quitação,
que não existe débito em nome dela, que um
saldo devedor vinculado à cef não consta para o
contrato dela (uma vez que ela não mudou o
contrato) e que era para aguardar que até maio
de 2018, sairia os documentos do imóvel.
Gentileza verificar o andamento.
Certa da atenção, aguardamos contato.

Conforme entendimentos verbais mantidos com o
funcionário Vicente Giraldelli de Carvalho Coordenadoria de Liquidações e Fundos, através
de contato telefônico nesta data, ficou
esclarecido que a Senhora está ciente a respeito
do saldo devedor residual de responsabilidade do
Tesouro Nacional, e que por este motivo a
Minuta de Escritura do contrato não está
Minuta de Escritura
liberada.
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,

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Boa Tarde,
Para lavrar a Escritura de Compra e Venda,
deverá solicitar a minuta de escritura. Segue
abaixo as instruções:
Senhor(a)

25/10/2018

Wilson Ferreira Vasconcelos

Quero retirar o termo de quitação, para fazer a
documentação definitiva.

Termo de Quitação

Tendo em vista a liquidação de seu contrato,
informamos que poderá solicitar a MINUTA de
escritura de Compra e Venda, comparecendo
nesta COHAB/CP, localizada a Av. Faria Lima Nº
10 – Parque Itália, no horário das 8:00 hs às
16:00 hs de 2ª à 6ª feira, apresentando esta
convocação e as cópias dos seguintes
documentos:
-Contrato do Imóvel
-Certidão ATUALIZADA de Casamento ou
Nascimento, se solteiro, e Casamento com
averbação do óbito, se viúvo (validade de 30 dias
a partir da data de emissão da certidão) - COPIA
AUTENTICADA
-Carteira de Identidade do casal
-CPF – Cadastro de pessoa física do casal
-Imposto ATUAL - xerox da folha onde consta nome, rua, número, quadra e lote

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO:

Documentos necessários (originais):

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

25/10/2018

Kelly Rosemary Reginaldo

minha Inscrição vence em 08/11/2018.Ja posso ir
até aí para renovar?Quais documentos
necessários

Programa Minha
Casa Minha Vida

- CPF (do casal);
- RG (do casal);
- Cartão CIM;
- Certidão de Nascimento (se solteiro);
- Certidão de Casamento (se casado); se
separado ou divorciado com a averbação;
- Certidão de Óbito (se viúvo);
- RG e CPF ( daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
- Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
- Carteira de Trabalho ( do casal e dos dep.
habitacionais); mesmo sem registro
- 03 últimos holerites (do casal e dos dep.
habitacionais) se estiver trabalhando registrado;

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Gostaria de confirmar se a COHAB está fazendo
aprovação de unidades habitacionais (Leis 4591
e 6766) em até 10 salários, com o trâmite dentro
da COHAB, seguindo para GRAPROHAB.
25/10/2018

Pamela Gagliera Dias Porto

Outros
Caso seja realmente possível, onde posso
localizar informações, regramento e diretrizes de
como seguir com aprovações de Loteamento
e/ou Incorporação pela COHAB.
Bom dia,

25/10/2018

Anônimo

Boa noite, fui chamada para ir até a Cohab dia 29
pelo projeto dá hm e gostaria de saber quais
documentos preciso levar.
Obrigada desde já.

Outros

Se você recebeu uma convocação por escrito
provavelmente neste informativo deve haver uma
lista de doctos obrigatorios para trazer se apegue
a essa lista e traga todos os doctos pedidos.
Caso haja alguma dúvida entre em site em
"cadastros habitacionais" e confirme nessa
pagina os doctos.
Atenciosamente.

Boa noite,
Bom dia,

25/10/2018

Elioenai Matos de Souza

Eu moro em Campinas desde que nasci, porém
nunca tive nada no meu nome e gostaria de fazer
um cadastro.
A coisa mais antiga que tenho, é uma
correspondência do banco onde veio meu cartão
de débito, porém não é datado.
Como posso fazer?
Att,
Eli.

Programa Minha
Casa Minha Vida

Aguarde mudanças futuras com respeito aos
critérios para fazer inscrição.
Nesse momento não é permitido fazer uma
inscrição sem comprovar por correspondencia o
tempo de moradia de no mínimo 2 anos em
Campinas.
Atenciosamente.

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
Bom dia, Clarismar

26/10/2018

clarismar da silva chaves

Bom dia, sou profissional liberal (autonomo),
alem dos dctos ja me passado; como
comprovante de renda posso levar declaração de
imposto de renda???
Att

Outros

Caso seu interesse seja se inscrever na COHAB
para conhecer o projeto HM Bem Morar, para a
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, a renda
autonôma é comprovada mediante
movimentação bancária em conta corrente.
Atenciosamente.
Bom dia,

26/10/2018

clarismar da silva chaves

bom dia, perdi a minha carteirinha de inscrição,
na atualização de dados posso estar solicitando
outra??
Obrigado

Não estamos mais fornecendo cartões de
inscrição, o importante é o seu cadastro estar
ativo em nosso sistema.
Outros
Sempre mantenha seus dados atualizados,
principalmente renda e endereço.
Atenciosamente.

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:

26/10/2018

Ederson Rodrigo Gonçalves

Olá, boa tarde !
Meu nome é Ederson. Estou entrando em
contato, para tentar fazer o cadastro da minha
casa minha vida. Estou

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

26/10/2018

Sthefany Subtil

Boa tarde,
Eu gostaria de fazer inscrição, pago aluguel só
moro com a minha filha pequena,então não tenho
comprovante atual no meu nome e antigo eu
também não tenho, por que antes eu morava
com a minha mãe, ai como eu faço?
Qual horário de atendimento? Aguardo Contato

Programa Minha
Casa Minha Vida

•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

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:

29/10/2018

Severina Henriques da
costa

Preciso de um lugar pra morar
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

29/10/2018

NOME

Eder Carlos de Almeida

SOLICITAÇÃO
Bom dia, fui chamado para o projeto da
construtora HM recentimente, mas a caixa
econômica nao aprovou meu financiamento pois
eu estava com uma restrição interna, quitei a
mesma mas mesmo assim a caixa econômica
nao aprovou pois meu "SCORE" estava baixo!
Pergunta minha inscrição continua valendo para
novos projetos? poderei ser chamado
novamente? tenho q me dirigir pessoalmente na
cohab para fazer algum atualização por ter sido
chamado e nao aprovado nesse projeto, ou
continua tudo normal e só aguardar ser chamado
novamente?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Bom dia, Eder
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Seu cadastro continua mantido, caso
futuramente você mude de endereço ou renda,
compareça à COHAB para atualizar seus dados
cadastrais.
Atenciosamente.

Obrigado, aguardo!
Eder Carlos de Almeida
Boa tarde,

30/10/2018

Anônimo

Olá, bom dia.
Para o cadastro da cohab o comprovante de
residência pode ser um boleto? Com nome e
endereço?

Programa Minha
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Pode ser sim boleto, desde que tenha seu nome,
endereço e a data atualizada.
Att

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:

30/10/2018

Rosiane Garcia

Gostaria de me cadastrar moro de aluguel e nao
tenho mais condições de pagar
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

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:

30/10/2018

VANESSA COELHO
DEOLIVEIRA

QUERO ATUALIZAR MEU CADRASTRO
PRECISO DE UM IMOVEL

Outros

- CPF( do casal);
- RG ( do casal);
- 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;

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:

30/10/2018

Anônimo

Boa tarde, gostaria de saber como faço minha
inscrição e quais são as condições para o
mesmo.
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•CPF (do casal);
•RG (do casal);
•RG e CPF (daqueles que moram no imóvel
maiores de 18 anos);
•Certidão de nascimento (daqueles que moram
no imóvel menores de 18 anos);
•Comprovante de endereço - com CEP em nome
do interessado, é necessário comprovar no
mínimo 2 anos de moradia em Campinas, sendo
uma correspondência do ano de 2016 e outra do
ano de 2018;
•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);

DATA

30/10/2018

NOME

Anônimo

SOLICITAÇÃO
Boa tarde,
Fiquei sabendo que você estão chamando quem
tem cadastro na coab, para uma nova habitação
na região do Vida Nova, gostaria de saber quais
são os requisitos para ser chamado, tenho
cadastro na COAB.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia,

Outros

Atenciosamente
Natalia Moura

31/10/2018

REGINA C. RAMOS

PEDIDO DE INSCRIÇÃO MORADIA POPULAR
NA COHAB-CAMPINAS
AOS CUIDADOS DA SECRETARIA
HABITAÇÃO DE CAMPINAS
PARA REGINA C. RAMOS
MORADIA POPULAR PRONTA INSCRIÇÃO
SENDO ATENDIDA
GRATA
REGINA C. RAMOS
GUARULHOS

RESPOSTA

Requisitos:
Possuir cadastro na COHAB Campinas
Ter renda familiar comprovada entre R$1600,00
até 6000,00.
Não ter nenhuma restrição no nome.
Atenciosamente.
Boa tarde!

Programa Minha
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Solicitamos o obséquio de verificar, se o seu
financiamento, por ventura, refere-se a outro
agente financeiro, uma vez que na cidade de
Guarulhos, a Cohab Campinas não possui
empreendimento. A título de informação, tente
entrar em contato na Secretaria de Habitação Prefeitura de Guarulhos para obter as
informações.
Att
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