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Produção de batata deve crescer 

30,86% 

 
Data: 03/01/2017 
 
Disponível em: 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=producao_de_batata
_deve_crescer_30,86&id=176780 

 
Para Minas, que é o maior produtor do País, a expectativa é alcançar 
1,6 milhão de toneladas ao ano. 
 
A produção de batata, em Minas Gerais, vai manter o crescimento ao 
longo da década 2016/2026, devendo chegar a 30,86%. A maior 
variedade de cultivares voltadas para o consumo in natura, para a 
indústria, e mais resistentes às pragas, além do avanço das tecnologias, 
são fatores que sustentarão o incremento. Os dados são do estudo 
“Projeção do Agronegócio – Minas Gerais 2016 a 2026”, divulgado pela 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). 
Minas Gerais se destaca como o maior produtor de batatas do País. Em 
2016, foi verificada produção de 1,2 milhão de toneladas. Com 
condições favoráveis para a cultura, desde o clima até as características 
de solo, a produção de batatas ocorre ao longo de todo o ano, gerando 
emprego e renda, desde as lavouras até o processamento industrial. 
Em 10 anos, a produção estimada passará dos atuais 1,22 milhão de 
toneladas para 1,6 milhão de toneladas, um crescimento anual de 2,73% 
e de 30,86% na década. Em relação à área plantada, o avanço em 10 
anos será de 11,84% somando 43 mil hectares. 
No último decênio (2005/2015) foi verificada expansão de área colhida 
de 8 mil hectares representando um crescimento de 21% e aumento da 
produção de 246 mil toneladas, com acréscimo de 45%. A produtividade 
maior no período foi destaque e deve continuar em expansão nos 
próximos anos em função do maior uso de tecnologias e de melhoria 
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nas práticas de manejo da cultura, como controle de pragas e uso de 
irrigação. 
Além de abastecer o mercado mineiro com a batata in natura, a 
produção excedente é destinada a outros estados, principalmente para 
São Paulo. Em relação à batata industrializada – palha, chips e pré-frita 
congelada – ocorrem importações devido à deficiência de plantas 
industriais que atendam toda demanda do Estado. A produção do 
tubérculo ocorre em 10,5% dos municípios mineiros, totalizando 90, dos 
quais 60 estão localizados na região Sul. 
“A produção de batatas em Minas Gerais é crescente, principalmente, a 
voltada para a indústria, que investe, cada vez mais, nas linhas de 
alimentos pré-prontos. A facilidade e a agilidade no preparo têm 
despertado a atenção dos consumidores, e isto estimula a atividade”, 
disse o coordenador técnico estadual de Olericultura da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG), Georgeton Silveira. 
Ainda segundo Silveira, a produção de batatas tem avançado 
significativamente na região do Alto Paranaíba, onde estão 
concentradas grandes empresas processadoras. Além das plantas 
industriais, o relevo mais favorável à mecanização também tem atraído 
novos produtores. As batatas produzidas na região, por serem voltadas 
para a indústria, são de variedades diferenciadas e apropriadas para 
cada tipo de uso, seja para a fritura ou para o cozimento, por exemplo, o 
que não ocorre com o mercado in natura no qual o consumidor não 
diferencia a batata conforme o uso. 
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Com aumento na oferta, preços da 
batata permanecem em queda e 
abaixo dos custos de produção 

 
Data: 12/01/2017 
 
Disponível em: 

http://www.noticiasagricolas.com.br/videos/hortifruti/185371-entrevista-
de-lenise-molena-analista-de-mercado-da-equipe-de-hortifruti-do-
cepea.html#.WHi7lFMrLcd 

 
Em dezembro de 2016, preço médio foi de R$ 48,57 a saca de 60 kg, 
uma queda de 67% em relação ao mesmo período de 2015. 
Produtividade média no PR está próxima de 37,5 toneladas por hectare. 
Produtores de Guarapuava e do SC iniciaram a colheita. Com o cenário, 
alguns produtores já descartam a batata. 
Em meio à alta produtividade das lavouras, os preços da batata 
encerraram 2016 em queda e o movimento continua nos primeiros dias 
de 2017. De acordo com levantamento realizado pela equipe de 
Hortifruti do Cepea, a saca de 50 kg era negociada a R$ 48,57 em 
dezembro, uma desvalorização de 67% em relação ao mesmo período 
de 2015, quando a saca era cotada a R$ 112,31. 
“Temos uma elevada oferta, em decorrência da alta produtividade das 
plantações nas principais regiões produtoras. Nesse momento, temos o 
início da colheita em Guarapuava, no Paraná e em Água Doce, Santa 
Catarina. A produtividade média está próxima de 37,5 toneladas por 
hectare no estado paranaense”, destaca Lenise Molena, analista de 
mercado da equipe de Hortifruti do Cepea. 
Além de preocupar os produtores rurais, os atuais patamares praticados 
não cobrem os custos de produção. “Essa é uma referência do atacado, 
os agricultores recebem um valor inferior. Com isso, temos 
acompanhado em muitas regiões, o descarte do produto”, reforça a 
analista de mercado da entidade. 
Em contrapartida, a demanda continua, mas não tão elevada quanto em 
anos anteriores. Em meio a esse quadro, Lenise ainda explica que, o 
cenário de preços baixos pode permanecer. 
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Tomate e batata puxam queda no 
valor da cesta básica 

 
Data: 10/01/2017 
 
Disponível em: http://www.rbj.com.br/economia/tomate-e-batata-puxam-
queda-valor-da-cesta-basica-0920.html 
 
O último mês do ano de 2016 fechou com redução no valor médio da 
cesta básica na região. Em pesquisa realizada mensalmente pelo curso 
de Ciências Econômicas da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná) Campus Francisco Beltrão, mostrou que a cidade de Dois 
Vizinhos, registrou a cesta básica com o preço mais baixo da região. 
Os dados foram apresentados hoje (10) na Rádio Onda Sul FM pela 
professora e coordenadora da pesquisa, Roselaine Navarro. A pesquisa 
foi realizada em Pato Branco que registrou preço médio de R$ 329,00; 
Dois Vizinhos com R$ 327,00 e Francisco Beltrão registrando o preço 
mais alto na região, com R$ 331,00. 
Segundo Roselaine, os principais responsáveis pela queda nos preços 
foram o tomate e a batata. “Essa queda aconteceu principalmente pela 
redução no preço do tomate e da batata. Que foi muito substancial em 
dezembro. No caso da batata houve redução de mais de 40% nos três 
municípios, o tomate mais de 20%. Devido a safra e clima”. 
 
Ano de 2016 
O estudo realizado no decorrer do ano passado, mostrou que no 
acumulado de 2016, o valor da cesta básica fechou em queda. 
Francisco Beltrão registrou redução de 3,7%; Dois vizinhos 6,8% e Pato 
Branco queda de 6,3%. 
“Isso contrariou o resultado que tivemos para as capitais no país, onde o 
resultado foi de elevação. Nas capitais do sul do país em 2016 a cesta 
aumentou no acumulado do ano em mais de 4%”. Comenta Roselaine. 
 
 Salário 
No começo de janeiro entrou em vigor no Brasil o novo teto do salário 
mínimo de R$937,00. Segundo a professora, o valor pago hoje não seria 
suficiente para o brasileiro, “se efetivamente contasse com um salário 
capaz de atender as necessidades de alimentação, transporte, moradia, 
no caso de Francisco Beltrão precisaríamos de R$ 2.783,49”. 
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Fóssil de 52 milhões de anos revela as 
origens do tomate e da batata 

 
Data: 09/01/2017 
 
Disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/01/fossil-de-52-
milhoes-de-anos-revela-origens-do-tomate-e-da-batata.html 
 
Descoberta revela que a família Solanaceae surgiu há muito mais tempo 
do que se pensava. 
 
 

 
FÓSSIL DO GENE PHYSALIS (FOTO: PETER WILF, PENN STATE) 

 
Apesar de o tomate ser um dos alimentos mais consumidos no mundo, 
pouco se sabe sobre sua história. Uma nova descoberta pode mudar 
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essa realidade: fósseis de 52 milhões de anos encontrados na 
Patagônia argentina indicam que a família genética da fruta já existia há 
mais tempo do que se imaginava. 
A descoberta foi feita por uma equipe de pesquisadores das 
universidades da Pensilvânia e Cornell, nos Estados Unidos, e o Museu 
Paleontológico Egidio Feruglio, na Argentina. Ao estudar a área da 
Laguna del Hunco, eles encontraram mais de seis mil fósseis, inclusive 
os de tomatilhos, fruta do gene Physalis que, por sua vez, faz parte da 
família Solanaceae, a mesma do tomate (Solanum lycopersicum), da 
batata (Solanum tuberosum) e do tabaco (Nicotiana tabacum).  
O tomatilho, inclusive, tem uma estrutura parecida com a do tomate.  
"Esses espécimes raros de frutas physalis são alguns dos únicos fósseis 
da família conservados o suficiente para nos prover informações sobre o 
gene", disse o professor Peter Wilf, da Universidade Estadual da 
Pensilvânia, no anúncio da pesquisa.  
 

 
(FOTO: IGNACIO ESCAPA, MUSEO PALEONTOLÓGICO EGIDIO 
FERUGLIO) 
 
Antes dos fósseis, a única informação que os cientistas tinham era a de 
estudos da evolução molecular da Solanaceae. Até então, eles 
pensavam que a família tinha surgido entre 35 e 51 milhões de anos 
atrás, enquanto o tomatilho teria aparecido há 10 milhões de anos.  
"Estamos analisando cada detalhe dos fósseis e fazendo comparações 
com todos os 'parentes' em potencial que ainda existem por ai. A 
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physalis está quase na base da árvore evolucionária da família 
Solanaceae, o que mostra que, ao contrário do que pensávamos, ela 
existe há mais de 52 milhões de anos", aponta Wilf.  
 
 

Parasita que provocou grande fome 
na Irlanda em 1845 veio da América 

do Sul 

 
Data: 28/12/2016 
 
Disponível em: http://24.sapo.pt/vida/artigos/parasita-que-provocou-
grande-fome-na-irlanda-em-1845-veio-da-america-do-sul 
 
O parasita das plantas que infetou as batatas na Irlanda e causou a 
grande fome de 1845 afetou dois anos antes as produções agrícolas dos 
Estados Unidos, refere um estudo hoje divulgado pela revista “PLOS 
ONE”. 

 
 
No estudo, peritos da Universidade Estatal da Carolina do Norte e da 
Universidade Noruega de Ciência e Tecnologia também encontraram 
amostras do microrganismo patogénico na Colômbia, o que sugere que 
o parasita é originário da América do Sul. 
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A teoria mais comum sobre a escassez de batata que deu origem à 
grande fome irlandesa, entre 1845-1849, em que morreram dois milhões 
de pessoas, refere que os primeiros tubérculos infetados chegaram da 
América do Sul. 
O estudo salienta que o parasita também pode ter chegado à Europa 
através de um carregamento de batatas infetadas proveniente dos 
Estados Unidos. 
No território dos Estados Unidos o parasita sobreviveu quase um século 
até ter evoluído para outra vertente. 
Atualmente, segundo o estudo, são gastos milhões de dólares em todo o 
mundo a tentar controlar o parasita, que continua a atingir as culturas 
mundiais. 

 
Descoberto campo de cultivo de 

batatas com 3.800 anos 

 
Data: 29/12/2016 
 
Disponível em: http://zap.aeiou.pt/descoberto-campo-cultivo-batatas-
3800-anos-143293 
 

 
Campo de cultivo de batatas com 3800 anos 
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Restos de batatas com 3.800 anos descobertos na costa canadiana 
do pacífico são “a primeira prova” de que as populações 

autóctones da América do Norte já cultivavam o tubérculo há quase 
quatro milénios. 

O batatal, descoberto nas terras ancestrais da tribo Katzie, hoje 
pertencentes à província canadiana de Colúmbia Britânica, constitui “a 
primeira prova” de agricultura por parte dos povos caçadores-recoletores 
da região durante esse período, segundo um estudo publicado na 
edição de dezembro da revista Science Advances. 
Os autores do trabalho, coordenado por Tanja Hoffmann e por 
arqueólogos da Universidade Simon Fraser, concluíram que as 
populações indígenas da região do noroeste Pacífico tinham aproveitado 
áreas pantanosas para aumentar a produção daquelas plantas 
alimentares selvagens. 
 
A tribo local colocou provavelmente pedras para delimitar o terreno 
cultivado e impulsionar o crescimento dos ‘wapatos‘, o equivalente às 
atuais batatas. 
 

 
Wapatos, as batatas descobertas nas terras ancestrais da tribo Katzie 
 
Os investigadores encontraram também 150 fragmentos de utensílios 
moldados pelo fogo no local da escavação, que pensam ser as pontas 
de ferramentas que serviam para lavrar a terra. 
O equivalente antigo da batata, que crescia entre outubro e fevereiro, 
era para as tribos indígenas uma importante fonte de amido durante os 
meses de inverno. 
As escavações puseram a descoberto 3.768 ‘wapatos’, também 
conhecidos como “batatas índias”. 
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“Os restos que encontrámos estavam castanhos-escuros ou 
enegrecidos e, apesar de apenas a face exterior ter sobrevivido na 
maioria dos espécimes, alguns continham igualmente polpa no interior”, 
refere o estudo. 

 
Batata Retrô inova o mercado de 

Petrópolis 

 
Data: 31/12/2016 
 
Disponível em: http://e-tribuna.com.br/ler/batata-retro-inova-o-mercado-
de-petropolis/6910 

 

 
 
Entre todos os legumes, a batata está presente na mesa do brasileiro 
em diversas receitas, acompanhada ou não e, principalmente, frita numa 
refeição, como porção para acompanhar a conversa entre amigos ou 
apenas que agregar valor a outro alimento. E aproveitando todo 
potencial deste legume, os amigos Claudio Novelli, 51 anos, e Mariver 
Ribeiro, 55 anos, inauguraram no dia 18 de novembro, o Batata Retrô, 
que oferece aos petropolitanos 11 receitas de batata recheada. 
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Com apenas um mês de existência, Claudio e Mariver afirmam que o 
Batata Retrô superou todas as expectativas, inclusive o medo de 
Claudio em trabalhar com alimentação. “Sempre achei muito complicado 
trabalhar com alimentos. Tinha vários receios, mas hoje estou satisfeito 
com o que estamos fazendo”, comentou Novelli. 
As 11 receitas de batata recheada são assinadas pela chef, Ana Sales, 
que a partir de janeiro terá mais participação no estabelecimento, 
conduzindo o processo de criação das batatas e para alegria dos 
amantes deste tipo de alimento, podem surgir novas receitas. Os 
empresários contaram que desde o início do convite para que Ana Sales 
o ajudasse a elaborar as receitas e treinasse a equipe, houve uma 
proximidade muito grande entre eles e por isso, fizeram o convite para 
que ela participe mais do Batata Retrô. 
Um dos sucessos do Batata Retrô é a Batata Rostie, que pode ser 
consumida com requeijão e bacon, gorgonzola, creme de queijo catupiry 
e palha de carne seca ou com pasta de salmão e cream cheese. A 
batata recheada as opções vão desde estrogonofe de frango, creme de 
queijo com ervas, ovinho mexido e presunto e tantos outros recheios. 
Mariver Ribeiro conta que, há duas perguntas que todo mundo faz 
quando quer saber do empreendimento: a primeira é se o Batata Retrô é 
uma franquia. Eles afirmam que não e que tudo foi uma criação deles 
com sugestão de familiares e trabalho profissional, desde a criação da 
identidade visual até a forma de cuidar e preparar as batatas; a segunda 
é se eles são petropolitanos. “Somos petropolitanos e decidimos investir 
na cidade, mesmo sabendo que o momento é complicado. Estamos indo 
na contramão da crise, pois estamos gerando cerca de dez empregos 
diretos e pretendemos expandir”, comentou Mariver. 
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Food truck capitaneado por mulheres 
tem como principal prato a batata 

recheada 

 
Data: 22/12/2016 
 
Disponível em: http://www.midiamax.com.br/culinaria/food-truck-
capitaneado-mulheres-tem-principal-prato-batata-recheada-326191 
 

 

 
 

Quem não adora uma batata bem assada, quente, com 
acompanhamentos variados como requeijão, molho ou até um 
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elaborado estrogonofe? Para servir o ingrediente de várias formas por 
um preço bacana, as empresárias Letícia Di Nucci, Larissa Rolim e Stela 
Simões decidiram abrir o food truck Batatíssima há poucas semanas, 
primeiro truck de batata recheada da Capital, cuja iguaria é totalmente 
preparada por elas, que se revezam na administração e criação das 
receitas, para dar mais uma opção gastronômica na Capital. "Batata 
recheada é algo muito simples e gostoso", pontua Letícia.  
Ela conta que a ideia surgiu há algum tempo, mas, apesar de sua família 
ter uma tradição com espaços gastronômicos - o irmão de Letícia é um 
dos sócios de um truck de comida mexicana, e a família é proprietária 
do Park's Bar - ela acabou deixando a vontade de lado por um tempo. 
"Foi quando conheci a Stela, que é dona de um truck de café, e nos 
entendemos na hora, e a convidei para criarmos a Batatíssima", 
relembra.  
Stela afirma que, na hora que soube da ideia, já entendeu o potencial. 
"A batata recheada é um prato contemporâneo, que poucos lugares se 
especializam apenas em batata recheada, pelo menos aqui. Temos 
lugares que vendem como acompanhamento", descreve. No truck "das 
minas", a ideia é que a batata protagonize a fome de quem visita o 
Manga Park, local onde o truck está.  
 
Sabores e recheios 
 
Servido num recipiente que faz com que a batata continue 
quentinha, os sabores são variados, e os mais pedidos são 
o de hot dog, que leva molho de salsicha, batata palha e 
um creme de queijo, e também as batatas mais comuns 
como frango ao molho vermelho e o estrogonofe. As 
meninas também dão opção de "toppings", ou seja, 
ingredientes que podem ser pedidos a mais e que ficam a 
gosto do freguês.  
O MidiaMAIS provou as batatas de hot dog e vegetariana, 
que é a que não leva carnes na receita, apenas legumes 
como brócolis e milho, cogumelos e creme de queijo feito 
com ingredientes frescos. Essa questão, para as meninas, 
é extremamente importante. "Fazemos tudo caseiro, nosso 
molho de tomate por exemplo não é industrializado, é todo 
feito artesanalmente, não usamos catchup nem açúcar", 
explica Letícia. O truck, por enquanto, fica na Av. Bom 
Pastor, 121. 
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Burger King lança batatas fritas com 
Ovomaltine no Brasil 

 
Data: 21/12/2016 
 
Disponível em: http://arevistadamulher.com.br/news/content/2377508-
burger-king-lanca-batatas-fritas-com-ovomaltine-no-brasil 

 

 

Petisco inusitado é vendido a R$ 7,50 e estará disponível por tempo 
limitado nas unidades brasileiras da cadeia de fast food 

Se você é daquelas pessoas que adora combinações inusitadas de 
pratos salgados com ingredientes doces, esta novidade vai te 
surpreender. Na última segunda-feira (19), a rede de fast food Burger 
King anunciou que incluiu um novo item temporário em seu cardápio: 
uma porção de batatas fritas com cobertura de... Ovomaltine! 
A novidade, que começou a ser vendida no dia 14 de dezembro, foi 
batizada de Chocofritas Ovomaltine e estará disponível por tempo 
limitado nas lojas brasileiras. Quem quiser provar o petisco com calda 
de flocos crocantes e chocolate terá de desembolsar R$ 7,50 ou pedir 
no combo junto com os lanches do restaurante. 
Estranha para uns e deliciosa para outros, a combinação é uma 
resposta aos consumidores que gostam de passar a batatinha nos 
sorvetes. De acordo com a empresa, a calda é exatamente a mesma 
usada nas sobremesas vendidas pela rede, como a casquinha recheada 
e o sundae.  
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Pringles lança ‘batata frita’ sem batata 

 
Data: 10/01/2017 
 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/pringles-lanca-batata-
frita-sem-batata-20753025 
 

 
 

LONDRES - As tradicionais embalagens cilíndricas das batatas Pringles 
agora trazem também chips sem batata na composição. A marca acaba 
de lançar salgadinhos feitos com milho e outros grãos. A linha se chama 
“Loud” (”alto” ou “barulhento”, em inglês) e é oferecida em cinco 
sabores: Fiery Chili Lime, Mighty Margherita Pizza, Salsa Fiesta, Spicy 
Queso e Super Cheesy Italian. 
Para a tranquilidade dos consumidores, os chips tradicionais, feitos de 
batata, serão mantidos. Para sua decepção, a nova linha não é menos 
calórica que a de batatas. 
— Não estamos tentando dar a ideia de que os novos salgadinhos são 
melhores para você — disse Kurt Simon, diretor senior de marketing da 
Kellog´s, controladora da Pringle´s, ao site CNN Money. 
A novidade chega às prateleiras do Hemisfério Norte neste mês. Nos 
EUA, custam US$ 1,69. A Kellog ainda não informou quando o produto 
estará disponível no Brasil. 
— Identificamos um segmento de ‘exploradores ousados’, que estão 
ávidos por sabores diferentes e texturas únicas — disse Simon, 
acrescentando. — O nome ‘Loud’ pretende transmitir a noção de uma 
textura ousada e sabores de batatas fritas. 
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As embalagens em tubo dos chips de milho são idênticadas às 
tradicionais, mas, na verdade, têm dimensões um pouco menores. O 
volume de guloseimas dentro delas é igual ao das embalagens de 
batatas. Com as cores preta e amarela, os tubos devem se destacar nas 
prateleiras, diz o executiv. 
Não é a primeira vez que a Pringles testa “batatas fritas sem batatas” 
em seus quase 50 anos de história. Em 2012, a marca lançou pastilhas 
de milho imitando tortillas, com o formato de seus tradicionais chips. No 
entanto, o produto deixou de ser produzido no ano passado. 

 
 

Homem come toda a batata frita do 
jantar e é esfaqueado pela namorada 

 
Data: 09/01/2017 
 
Disponível em: http://www.correio24horas.com.br/single-
entretenimento/noticia/homem-come-toda-a-batata-frita-do-jantar-e-e-
esfaqueado-pela-
namorada/?cHash=33b97a0e730623ffe6b172f47d481c9d 

 
Dianne Margaret Clayton não gostou da atitude do rapaz e o atacou com 
uma faca. Ela foi condenada a seis meses de prisão. 
 
Uma mulher de 34 anos foi julgada e sentenciada a seis meses de 
prisão por ter esfaqueado o namorado. De acordo com o jornal britânico 
Metro, Dianne Margaret Clayton não gostou que Simon Hill havia comido 
toda a batata frita do jantar e o feriu no ombro com uma faca.  
O caso aconteceu em novembro do ano passado, quando Dianne e 
Simon jantava na casa de amigos. Eles tomaram algumas bebidas 
alcoólicas  e ela percebeu que o rapaz havia comido toda a batata. 
Durante a audiência, Dianne admitiu que cometeu a lesão corporal.  
"Simon Hill comeu tudo, o que a deixou com raiva. Ela foi vista dando 
um tapa na cara dele antes de deixar a sala. Ela pegou uma faca na 
cozinha e o atingiu, causando um ferimento superficial", explicou a 
promotora Parveen Akhtar. 
 
 
  


