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Luisa Mell participa de manifestação em São Paulo
No próximo sábado, dia 26, às 10h, Luisa Mell participará de uma grande
manifestação em São Paulo. A apresentadora do programa “Late Show”, da
RedeTV!, se juntará a voluntários que querem acabar com o uso de animais em
pesquisas e programas de aprendizagem em faculdades. Vestidos de preto,
eles se concentrarão em frente ao prédio da universidade de São Paulo. Em
conversa com a reportagem de OFuxico, ela comentou dessa ação.
“Estou em Campos do Jordão apresentando o TV Fama, mas volto para São
Paulo para participar dessa iniciativa. Não sou contra a ciência, mas não gosto
da maldade que acontecem com esses bichos”, contou.
Luisa relembrou que, há três semanas, exibiu uma matéria referente ao
assunto em sua atração “Late Show”: “Mostramos, por exemplo, um local em
que os coelhos ficam presos e ficam impedidos de piscar para que se pingue
alguns produtos de teste em seus olhos. Isso não é certo. São barbaridades
que nenhum deles merece”.
Por: AT
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