
Divinópolis/MG, 03 de Abril de 2020.
Temos que ter persistência e, acima de tudo, confiança em
nós mesmos.

Marie Curie, († 1934) pesquisadora pioneira da radioatividade.

NOTA DE ESCLARECIMENTO E REPÚDIO À FAKE NEWS

O Grupo INAL Medicina Nuclear vem a público se manifestar contra a matéria veiculada em meio
eletrônico, na data de 02/04/2020, contendo inverdades e falsas informações sobre as nossas
unidades. 
 
É de conhecimento de todos que o mundo passa por uma situação de pandemia, com impactos
negativos à toda sociedade e em diversas áreas.   Neste momento, o que precisamos é de união e
serenidade, e não de notícias falsas com objetivos escusos, que apenas disseminam o pânico.
 
O Grupo INAL, fundado em 1995 está presente em 5 municípios do Estado de Minas Gerais, é um grupo
sólido e, nos dias de hoje, apesar da pandemia em curso, não corre nenhum risco de encerramento
das atividades em nenhuma de nossas atuais sedes.
 
Neste sentido, repudiamos e declaramos se tratar de fake news a notícia veiculada  intitulada “INAL
Divinópolis demite e pode fechar a partir da próxima semana”.
 
O grupo INAL compartilha a preocupação social do Ministério da Saúde em utilizar todos os meios
disponíveis para salvar o emprego das pessoas. Por este motivo reiteramos que não está em questão
a demissão de nenhum   de nossos funcionários, não havendo sequer uma única demissão até a
presente data. 
 
É claro que, não somente nós, mas todas as empresas do setor poderão sofrer impactos, já que os
radioisótopos utilizados para a realização de cintilografias (exames de medicina nuclear) são
importados e distribuídos pelo Governo Federal para mais de 400 serviços de medicina nuclear do
Brasil, sem exceção. O cancelamento de grande parte das operações aéreas é um dos fatores que
podem causar atrasos, limitando nossas atividades, visto que nossa matéria prima tem frequência de
entrega semanal e não pode ser estocada.
 
Ressaltamos o nosso compromisso com a continuidade das nossas atividades e manutenção dos
empregos diretos e indiretos que geramos, com o suporte aos nossos empregados - a quem
agradecemos pela confiança e dedicação.
 
 



Também reiteramos o nosso compromisso inegociável com o atendimento de qualidade aos nossos
pacientes.
 
Esperamos que todos evitem a divulgação de informações mentirosas e/ou tendenciosas, e
desejamos saúde e um rápido retorno à normalidade,   respeitando as medidas de segurança que
necessitamos nesse momento.
 
Maiores informações poderão ser obtidas através do nosso site www.inalmedicinanuclear.com.br  ou
por meio do telefone 37-3222-9999.
 
 
Atenciosamente

Grupo INAL


