ROBERTO MANGE

No dia 31 de maio, às 22 horas,
faleceu o Dr. Roberto Mange,
membro honorário da Associação
Brasileira de Psicotécnica.
R<>berto Mange era professor
emérito ·da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, tendo
sido .também fundador e diretor
de honra do IDORT (Instituto de
Organização Nacional do Trabalho). Por sua iniciativa, foi fundada, em 1924, junto ao Liceu de
Artes e Ofícios de São Paulo, a
Escola Profissional Mecânica,
onde cada uma de nossas principais ferrovias manteria dois
aprendizes de suas oficinas freqüentando um curso metodizado
de quatro anos. Em 1930, a Estrada de Ferro Sorocabana, sob
a administração do engenheiro
Gaspar Ricardo, fêz surgir uma
organização destinada à formação
de aprendizes para as oficinas de
Sorocaba. Tratava-se do Curso de

Ferroviários, criado pelo govêrno
do Estado junto à Escola Profissional Mista "Cel. Fernando Prestes". Quatro anos depois, ou seja,
em 1934, o IDORT, após entendimentos com as nossas principais emprêsas ferroviárias, apresentava ao govêrno do Estado um
projeto, segundo o qual se deveria
proceder ao preparo e à seleção
do pessoal ferroviário, projeto
que previa a cooperação do próprio govêrno, em bases concretas.
Nasceu daí o CFESP (Centro
Ferroviário de Ensino e Seleção
Profissional), com a feição de órgão técnico, incumbido de organizar, orientar e coordenar os empreendimentos especializados de
seleção e preparo do pessoal de
nossas estradas de ferro. À frente dessa organização, de que o
SENAI, por assim dizer, derivou,
encontrava-se juntamente o eng.
Roberto Mange.
Mais tarde, ou seja, em 1942,
foi criado o SENAI. Coube ao
eng. Roberto Mange, que muito
trabalhou na organização da nova
entidade, dirigir o Departamento
Regional ·de São Paulo, mediante
resolução do Conselho Nacional.
Em 1951, incorporaram-se à Região de São Paulo (6. a Região)
os Estados de Mato Grosso, Goiás
e o Território do Guaporé, os
quais antes integravam a chamada 10. a Região. Autor de vários
trabalhos técnicos, o extinto era
detentor de altas distinções, entre
as quais a de Cavalheiro da Legião de Honra, concedida pela
Franc;,a.

