
 
 
5 de Julho, 2019 
 
Caros amigos e apoiantes, 
 
Obrigado pelo vosso continuo apoio nesta tentativa de terminar com a QIP. Como a maioria de vocês sabe, recentemente 
fomos notificados de que o estado da Califórnia negou a nossa petição para fazer um referendo com o objetivo de terminar 
com a cota (QIP).   Mas não vamos desistir. Esta cota é descontada de todos os produtores e tiram 40 cêntimos em cada 
100lb de leite o que quer dizer que nos tiram cerca de $433,000 todos os dias para entregar só aos produtores que tem 
cota. E como sabem a maioria dos leiteiros não tem cota e quem tem pouca desconta mais do que vem a receber.   
  
Juntamente com esta carta enviamos uma NOVA petição. É muito importante que assine e nos envie de imediato para 
podermos submeter ao estado. Esta mesma petição também esta disponível no nosso site online. Todos temos o direito, 
segundo as leis da Califórnia, de fazer uma petição junto do governo para tentar melhorar qualquer assunto que nos 
diz respeito. E vamos aproveitar este direito para pedir uma votação e tentar terminar com a cota! 
 
Este é o momento de agir! Esta é a nossa oportunidade de acabar com esta taxa! 
  
Estamos convencidos de que a Secretaria Ross do Departamento da Califórnia de Alimentação e Agricultura (CDFA) vai 
deixar-nos a Nós, os Leiteiros, decidir o nosso futuro. Acreditamos ter o apoio necessário de 25% de produtores de leite 
que assinem esta petição para que o estado faça o referendo. E acreditamos que teremos votos suficientes para ganhar o 
referendo. O estado da Califórnia nunca nos deu a lista oficial de todos os leiteiros, quando submetemos a primeira petição 
e agora está a tentar travar o nosso esforço e não nos explicam porque razão a nossa primeira petição foi negada.  Não 
aceitamos a forma como no tem tratado e estamos a exigir que o estado seja transparente na forma como lida com este 
processo. Vamos fazer o que for preciso para obtermos a lista de produtores e seguir em frente com o referendo que 
precisamos para garantir a sobrevivência dos nossos negócios.   
  
Junte-se a nós! Partilhe esta informação com todos os leiteiros que conheça! 
 
Obrigado pela vossa colaboração, 
               A Equipa do Stop QIP Dairy Tax   
 
Assine esta petição e devolva usando o envelope que incluímos. Tem de incluir o NOME e NúMERO de PRODUTOR que 
o Estado da Califórnia vos atribuiu para os descontos do programa da COTA (QIP). Atenção que o nome e o número de 
produtor de Cota provavelmente é diferente do número de produtor que a fabrica usa nos recibos de leite. Se não  tem 
a certeza do número por favor chame o Administrador da cota - Don Shippelhoute para o  (916) 900-5011 ou envie um 
email a pedir o NOME correto e o NúMERO de PRODUTOR  para o email donald.shippelhoute@cdfa.ca.gov.  or  Steven 
Donalson para o 916-500-5012   steven.donsldson@cdfa.ca.gov .  
 
 
Por favor envie para: 

Stop QIP Dairy Tax Coalition 
PO Box 1431 
Bakersfield, CA 93302 

 
ou scan e email a petição para: info@stopqipdairytax.com  
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