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SAFESP 40 ANOS (1981-2021)
Carta do Presidente

Caros árbitros e árbitras,

Esses 40 anos do SAFESP, significam 4 décadas de paixões, sonhos, trabalho, suor, lutas e
conquistas. Se tem alguém realmente apaixonado pelo que faz são os árbitros, sejam os
que atuam em jogos profissionais, quanto os que atuam no amador e na várzea. Além
desses, aqueles que se entregam e se envolvem com o Sindicato demonstram que o
sentimento individual pela categoria é tão grande e forte que enfrentam o que for
preciso para o bem maior da arbitragem e de toda sua classe.

O SAFESP tem a honra de ter muitos nomes para citar nessa jornada, entretanto não
caberia em uma simples página. Desta forma, quero agradecer a todos que fazem parte
dessa história citando através de alguns nomes pessoas que certamente representam a
categoria arbitragem: José Astolphi, José de Assis Aragão, Sérgio Corrêa da Silva, Arthur
Alves Junior, Renato Braga e Abel Barroso Sobrinho.

A nossa gestão conta com pessoas comprometidas com a arbitragem e precisa de você
árbitro para que o nosso Sindicato continue e se fortaleça cada vez mais, principalmente
nesse período crítico de pandemia, para que juntos possamos comemorar muitos outros
anos de vida. É uma honra fazer parte de algo tão grande.

Parabéns ao SAFESP e a todos que ajudaram e ajudam a construir essa linda história.

Aurélio Sant´anna Martins
(Presidente)
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Fundado no dia 9 de 
abril de 1981, o 

Sindicato dos Árbitros 
de Futebol do Estado 

de São Paulo (SAFESP) 
nasceu com a nobre 

missão de organizar e 
defender a profissão 
do árbitro de futebol.
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Missão

Organizar e 
representar todos os 

trabalhadores da 
arbitragem de futebol 

do estado de São 
Paulo, lutando por 
novas conquistas e 
garantindo direitos.

Visão

Ser referência nacional 
para os árbitros de 

futebol, movimentos 
sindicais, órgãos 

governamentais e para 
as entidades do 

desporto.

Nossos Valores:
Transparência; Ética; Respeito; Responsabilidade; Comprometimento; Cooperação; 
Coletividade; Credibilidade; Proatividade; Respeito; e Solidariedade.
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Ao longo de nossa história, muitas conquistas
foram alcançadas para a classe dos árbitros e
para a entidade. No ano de 1999, por
exemplo, conquistamos a nossa sede própria,
com a aquisição do atual prédio do SAFESP,
na gestão do presidente José de Assis
Aragão, que foi oficialmente inaugurada em
26 de novembro daquele ano. Em 2013, com
um trabalho em conjunto com outros
sindicatos estaduais e com a Associação
Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF), os
árbitros de futebol foram reconhecidos como
profissão com a aprovação da Lei Nº 12.867,
de 10 de Outubro de 2013.
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A criação do nosso Sindicato ocorreu a partir de
um fatídico encontro realizado no dia 20 de
janeiro de 1981, onde alguns indivíduos se
reuniram na Rua Bororos, nº 97, na sede da
antiga Associação Paulista de Árbitros de
Futebol do Estado de São Paulo (APAFESP), para
formar a primeira diretoria da entidade.

Diretores dessa entidade, em conjunto com
diretores da APAFUP, decidiram criar o SAFESP e
escolheram a 1ª Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal do Sindicato.

Foi somente no dia 9 de abril que o Ministro do
Trabalho, Murilo Macedo, concedeu a sonhada
Carta Sindical reconhecendo o SAFESP como
entidade de classe dos árbitros de futebol.
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Primeira Diretoria da Nossa História

Presidente: José Astolphi

Diretor Secretário: Oscar Scolfaro

Diretor Tesoureiro: Paulo Souza Arruda

Diretor Sub-Tesoureiro: Dárcio Pereira

Diretor Administrativo: José de Assis Aragão

Diretor Social: João Leopoldo Ayeta

Relações Públicas: Antônio Carlos Gomes

Suplentes: Antônio Bischir, João Ubaldo Biagioni, Roberto Nunes Morgado, Márcio Campos Salles, Romualdo
Arppi Filho, Ulisses Tavares da Silva Filho, Oswaldo Francisco Pedro Basso.

Conselho Fiscal Efetivo: Douglas Gonçalves Las Casas, Vandevaldo Rangel, Renato de Oliveira Braga.

Conselho Fiscal Suplente: Sérgio Bertangnolli, Abel Barroso Sobrinho, Antônio Carlos dos Santos Loupo.

Presidente da APAFESP: Álvaro Pereira.

Estes árbitros foram os precursores de uma longa e importante história de lutas e conquistas em prol da
arbitragem paulista. A todos eles, nossos mais sinceros agradecimentos.
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Galeria de Presidentes

José Astolphi
(09/04/1981 – 03/12/1981)

José de Assis Aragão
(04/12/1981 – 12/12/1984)

Ilton José da Costa
(13/12/1984 – 07/12/1987)

José Astolphi
(08/12/1987 – 16/12/1990)
(17/12/1990 – 04/01/1994)

Ulisses Tavares da 
Silva

(05/01/1994 – 06/03/1997)

José de Assis Aragão
(07/03/1997 – 03/03/2000)
(04/03/2000 – 09/02/2003)

Sérgio Correa da Silva
(10/02/2003 – 09/04/2007)
(10/04/2007 – 07/08/2007)

Dárcio Pereira
(07/08/2007 – 11/04/2011)

[interino]

Arthur Alves Junior
(12/04/2011 – 08/04/2015)
(09/04/2015 – 07/01/2020)

Aurélio Sant´anna
Martins

(08/01/2020 – 08/01/2024)



DIRETORIA 2020-2023

FABRÍCIO PORFÍRIO (DIR. FINANCEIRO) – REGILDENIA MOURA (VICE-PRESIDENTE) - AURÉLIO SANT´ANNA MARTINS (PRESIDENTE)



DIRETORIA 2020-2023

Eduardo Vequi Alex Alexandrino Marco Motta Jr. Ricardo Lanutto

Alberto Poletto Fausto Moretti Fernando Melo Lucas Mola
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HOMENAGEM SAFESP 40 ANOS
E na comemoração dos 40 anos do SAFESP, não poderíamos deixar de reconhecer a
importância e homenagear dois ilustres árbitros associados que fazem parte do nosso
Sindicato desde a fundação da entidade até hoje. Nosso muito obrigado!

Renato Braga Abel Barroso Sobrinho



SAFESP

ORGULHO
DE SER

PAULISTA


