
 

 

 

SUPER-REGIÃO BRASIL 

ORIENTAÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DE KITS DE PILOTAGEM  

Estas orientações visam ordenar o processo de aquisição dos Kits de Pilotagem. Se buscou 

tornar o processo mais claro e ágil, mas também preservar os cuidados para que este importante 

material não seja distribuído de forma indiscriminada.  

1. A aquisição dos kits de Pilotagem somente poderá ser feita pelos Casais Responsáveis de 

Setor (CRS) e Casais Responsáveis de Região (CRR).  

 É facultada a aquisição pelos membros da equipe da Super-Região Brasil (SRB), caso 

precisem utilizar o material para consulta ou análise. 

2. De modo a que os controles necessários sejam feitos, a aquisição de kit de Pilotagem 

somente poderão ser feitas por meio do e-mail livraria@ens.org.br. Desse modo, a 

possibilidade de obtenção desse material através do site está sendo desativada.  

3. Uma vez que a nova equipe seja cadastrada no sistema, o CRS poderá solicitar os kits ao 

Secretariado, não sendo necessário informar novamente o nome dos casais. Ou seja, bastará 

apenas informar o código da nova equipe e a quantidade de kits conforme o número de 

casais que foram cadastrados.  

 No caso de o Conselheiro Espiritual e/ou o Casal Piloto também necessitarem de um kit, 

o CRS deverá acrescentar esta informação na solicitação ao Secretariado.  

4. Em caso de Repilotagem, o CRS poderá requisitar ao Secretariado a quantidade necessária 

de kits, devendo informar o objetivo desta aquisição. Neste caso, o pedido deverá anexar a 

concordância do CRR, previamente obtida pelo CRS.  

5. Caso seja necessário adquirir kits de Pilotagem para casais, SCE ou AE que que se inserem 

em equipes em andamento (recompletamento), os procedimentos são os mesmos 

indicados para a Repilotagem (ver item 4).  

6. Casos de pedido de aquisição de kits que não sejam para Pilotagem, Repilotagem, 

recompletamento ou feitos pelos membros da SRB deverão ser encaminhados ao CR 

Secretaria e Tesouraria para avaliação e decisão.  

7. Com os procedimentos descritos nos itens anteriores, se elimina a necessidade da listagem 

de controle atualmente feita pelo Secretariado para a aquisição dos kits de Pilotagem.  

8. Os pedidos de aquisição deverão ser acompanhados com o comprovante de depósito 

identificado na conta da SRB, no Banco do Brasil, agência 3599-8, conta corrente 149000-1. 

Para que seja feita a identificação, usar somente o primeiro campo (identificador 1), 

informando:  9 + código do setor (seis dígitos) ou região (quatro dígitos). 

 

 

mailto:livraria@ens.org.br


WORKFLOW PARA AQUISIÇÃO DOS KITS DE PILOTAGEM 

 

PILOTAGEM DE NOVA EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPILOTAGEM   ou    RECOMPLETAMENTO DE EQUIPES 

 

cadastro da nova equipe

CRS faz o pré-cadastro da 
equipe

Secretariado confirma o 
cadastro

Solicitação de compra dos kits

CRS envia e-mail ao 
Secretariado 
(livraria@ens.org.br) 
solicitando a compra dos 
kits de Pilotagem

No e-mail, o CRS deve 
informar o código da nova 
equipe, o número dos 
casais cadastrados e se é 
necessário um kit para o 
Conselheiro Espiritual e/ou 
Casal Piloto

anexar o comprovante de 
depósito identificado

Confirmação de compra

Secretariado verifica a 
quantidade a ser enviada e 
confere o pagamento feito 
pelo CRS

Envia mensagem de 
resposta ao CRS informando 
que o pedido está sendo 
processado ou informando 
eventuais problemas

Faz o envio dos Kits pelo 
correio

Anuência do CRR

CRS envia e-mail ao CRR 
informando a necessidade 
de aquisição dos kits, 
informando que se trata de 
Repilotagem 

CRR responde ao CRS, 
apresentando sua 
concordância ou não

Solicitação de compra dos kits

CRS envia e-mail ao 
Secretariado 
(livraria@ens.org.br) 
solicitando a compra dos 
kits de Pilotagem, 
juntamente com cópia do e-
mail do CRR

Na mensagem ao 
Secretariado, o CRS deve 
informar a quantidade 
solicitada de kits

anexar o comprovante de 
depósito identificado

Confirmação de compra

Secretariado confere a 
concordância do CRR

Verifica o pagamento feito 
pelo CRS

Envia mensagem de 
resposta ao CRS informando 
que o pedido está sendo 
processado ou informando 
eventuais problemas

Faz o envio dos Kits pelo 
correio


