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Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a Associação 

Comunidade Luiz da Vida, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 

02.812.04310001-05, estabelecida á Alameda das Paineiras, Chácara 20, Sítio Recreio dos 

Bandeirantes, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, há 16 anos presta serviço de relevada 

importância no tratamento da dependência química e disponibiliza á população do Estado de 

Goiás e de outros estados os leitos abaixo relacionados: 

Luz que Liberta: 	 44 leitos 

Casa Bom Samaritano: 	 76 leitos 

Casa Mãe de Deus (dependentes químicas grávidas): 	 16 leitos 

Casa São José (dependentes químicos em situação de rua): 	53 leitos 

TOTAL: 	 189 leitos 

Cumpre-nos destacar ainda que a aludida Associação 'se dispôs prontamente como 

parceira do Programa Justiça Terapêutica desde sua implantação (ocorrida há mais de três anos), 

acolhendo participantes e seus familiares em sua estrutura, tanto para tratamento, quanto para 

orientação e prevenção ao uso de drogas e suas consquências. Assim sendo, ressaltamos que a 

Associação Comunidade Luz da Vida presta serviços de grande relevância para o 

desenvolvimento do programa e, por consequência, contribui com a promoção da Justiça Social 

no Judiciário Goiano. 

Por fim, nada consta que desabone a conduta da instituição até a presente data. 

Goiânia, 17 de março de 2014. 
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Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a 
Associação Comunidade Luz da Vida, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
n°02.812.043/0001-05, estabelecida na Alameda das Paineiras Chácara 20 - Sítio Recreio dõs 
Bandeirantes, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, há 16 anos presta serviços de relevada 
importância, no tratamento da dependência química e disponibiliza á população do estado de 
Goiás, os leitos abaixo relacionados: 

Projetos Quant. Leitos 
Luz que Liberta 44 
Casa Bom Samaritano 76 
Casa Mãe de Deus (dependentes grávidas) 16 
Casa São José (dependentes em situação de rua) 53 

Total 	 ,-. 189 

Nada consta 	 a presente 

Goiânia, ex»  17 de março de 2014. 
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