Associação Brasileira de Quiropraxia
Entidade representante da Quiropraxia no Brasil e da Quiropraxia Brasileira Internacionalmente

São Paulo, 01 de julho de 2016.

Caros colegas
É com grande felicidade que venho por meio deste anunciar mais uma grande vitória da ABQ
e da Quiropraxia no Brasil.
“Decisão irrecorrível do Superior Tribunal de Justiça através do Ministro Sérgio Kukina,
convalida decisão do Desembargador do Tribunal Regional Federal de São Paulo que
declarou ILEGAL a resolução do Conselho de Fisioterapia que considera a Quiropraxia como
especialidade do fisioterapeuta.”
Essa decisão nos abre um precedente jurídico de extrema valia, que poderemos e iremos
explorar com inteligência daqui em diante. É um marco na história jurídica da profissão no
país, que vem sendo trabalhada com afinco há 15 anos dentro da ABQ.
Muito vem sendo feito nos bastidores para que sigamos trilhando um caminho sólido e
coerente de desenvolvimento da Quiropraxia no Brasil. Durante esses 15 anos tivemos a
ajuda de algumas pessoas envolvidas com esse processo específico. É de suma importância à
participação e o engajamento de todos para termos sucesso nessa caminhada. A Associação
Brasileira de Quiropraxia se mostra cada vez mais forte e vem cumprindo o seu papel de
representar os quiropraxista brasileiros nacional e internacionalmente. Não deixe de fazer
parte dessa história.
Gostaria de deixar meus particulares agradecimentos e também ressaltar a importância do
trabalho que vem sendo feito por nossa equipe de assuntos jurídicos /regulamentário: Dr.
Renato Salge e sua colega Dra. Cristina Jabardo advogados da Associação e grandes
protagonistas do sucesso dessa ação, e nossos estimados colegas Juliana Piva, e Evergisto
Souto Maior, membros atuantes e incansáveis da comissão jurídica.
Não posso deixar passar em branco o trabalho contínuo que a diretoria da associação, Daniel
Facchini, Letícia Gitaci, Thais Clemente Bonfim e Jorge Arantes vêm realizando,
semanalmente para dar apoio e suporte a todos os temas relacionados à associação, o que
permite o desenvolvimento crescente e estável da profissão no país.
Um grande abraço,

___________________
Roberto Bleier Filho
Presidente ABQ
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