
Associação dos Familiares de Vítimas e 

Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria – 

AVTSM 



O que é a AVTSM 

 

 A AVTSM é uma associação formada por 

sobreviventes, familiares de sobreviventes e de 

vítimas da tragédia ocorrida na cidade de Santa 

Maria/RS, no dia de 27 de janeiro de 2013.  

 

 



Algumas das  

Finalidades da AVTSM 

 A AVTSM busca reunir e organizar os familiares das 

vítimas e os sobreviventes da tragédia; 

 Auxilia no amparo recíproco das famílias e dos 

sobreviventes; 

 Luta pela defesa dos direitos e interesses dos que 

sofreram com a morte de seus entes queridos, bem como 

daqueles que sobreviveram ao ocorrido. 

 



Números da AVTSM 

Número de vítimas fatais 242 

Estimativa do número de 

sobreviventes  

Entre 600 e 800 

Número de sobreviventes 

cadastrados na Associação 

160 

Número de famílias de 

vítimas fatais cadastradas 

na Associação 

221 



Missão e Visão 

 Missão 

 Criar uma cultura de segurança e prevenção de incêndios para 

a sociedade e assegurar o acolhimento aos familiares das 

vítimas e aos sobreviventes da tragédia de Santa Maria/RS. 

 Visão 

 Ser uma associação que luta contra as injustiças e se dedica à 

prevenção, na busca pelos direitos dos cidadãos. 

 



Valores 

 

 Cooperação 

 Ética 

 Solidariedade Social 

 Transparência 

 

 

 Participação 

 Comprometimento 

 Justiça 

 



Janeiro de 2014 

Congresso Novos Caminhos 

Ao completar um 

ano da tragédia, a 

AVTSM realizou a 

primeira edição do 

Congresso Novos 

Caminhos, em 

Santa Maria. 

 



Ações realizadas  



Ações realizadas  



Ações realizadas  



Ações realizadas  



Parcerias 



Prioridades para 2015 

 

 Apoiar as diversas iniciativas que estão ocorrendo no 

Congresso Nacional para tornar legislação de incêndio 

mais rigorosa no País, sobretudo o PLC 33 que já passou 

pela Câmara e agora está no Senado.  

 Apoiar a iniciativa do deputado federal Paulo Pimenta 

que cria a Frente Parlamentar de Prevenção de Incêndios 

no Congresso Nacional;  

 



Prioridades para 2015 

 

 Defender o uso da tecnologia de sistemas completos 

de prevenção de incêndios como item fundamental 

para evitar novas tragédias; 

 Solicitar junto aos governos a implementação de 

programas de educação para conscientizar a 

população sobre riscos e prevenção de incêndios;  

 

 



Prioridades para 2015 

 

 Cobrar das autoridades a divulgação de estatísticas 

oficiais sobre incêndios no Brasil para que seja 

possível definir políticas públicas de atuação do 

Estado nesta área; 

 Ampliar a interação com instituições que atuam na 

prevenção de incêndios no Brasil. 

 

 



Prioridades para 2015 

 

 

A maior luta da AVTSM é 

contribuir para evitar que tragédias 

como a de Santa Maria se repitam! 

 

 

 



 

Associação dos  

Familiares de  

Vítimas e Sobreviventes da  

Tragédia de Santa Maria - AVTSM 

Obrigado pela atenção! 


