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Jacinto Antonio Guidolin nasceu em São Paulo, no dia 1º de novembro de 1943, filho 

de Helena e Victorio Guidolin, um casal de ascendência italiana. Nascido e criado no bairro da 
Barra Funda, na região central da cidade, iniciou precocemente a vida profissional. Aos 13 
anos começou a trabalhar como ajudante e contínuo em uma gráfica. Diariamente percorria 
diversos cantos da capital paulista fazendo entregas de impressos e outros serviços. Algum 
tempo depois passou a auxiliar seu pai que montou uma pequena oficina e, posteriormente, 
uma empresa de ferramentas e equipamentos de construção. Aos 16 anos foi emancipado, 
para que pudesse tomar conta das finanças da firma. 

Realizou os estudos do fundamental e médio em escolas públicas paulistas e graduou-
se engenheiro civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, em 1968. Como 
engenheiro participou da execução de obras importantes, como viadutos da Rodovia dos 
Imigrantes e o edifício da Av. Paulista com a Rua Frei Caneca. Na ocasião também 
acompanhou o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer para a sede do Banco Safra. Talvez por 
ser considerada arrojada demais, a obra não foi executada. Assim, o engenheiro doou o 
material relativo ao projeto para a FAU/USP. Jacinto Guidolin sente orgulho ao se referir ao 
certificado recebido em 1971, como o primeiro Certificado de conclusão de Pontes e Viadutos 
da Rodovia dos Imigrantes. Em 1976 fundou sua própria empresa, a Vera Cruz Engenharia e 
Construções, que em 2016 completa 40 anos. Nos 48 anos transcorridos desde a graduação, 
Jacinto Guidolin realizado cerca de 100 obras como engenheiro responsável. 

Paralelamente à carreira de engenheiro, Jacinto Guidolin conciliou uma extensa 
atuação na área social. Tudo teve início no convívio com seus pais, especialmente Dona 
Helena, que destinava parte das refeições da família aos mendigos do bairro que diariamente 
batiam à sua porta. Tendo presenciado essa cena durante toda a infância e juventude, Jacinto 
também buscou ajudar o seu semelhante, ainda que de outras maneiras. Em 1976, envolveu-
se voluntariamente com a execução de um lactário para a Federação Espirita de São Paulo e 
posteriormente em 1989 auxiliou seu sócio Eng. Francisco Emilio Schulz na obra da sede da 
mesma. 

Pouco depois abraçou a causa do câncer pediátrico, com a qual segue fortemente 
envolvido até hoje. Tudo começou em 1990, quando, a convite do oncologista pediátrico Dr. 
Antonio Sergio Petrilli, empenhou-se em transferir o Departamento de Oncologia Pediátrica do 
9º andar do hospital São Paulo para a famosa casinha da Rua Botucatu, 743, em São Paulo. 
No ano seguinte, ao lado do Dr. Petrilli e de Dona Lea Mingione, compôs a trinca de 
fundadores do GRAACC-Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer. Foi também 
o primeiro presidente dessa organização não governamental, cargo que exerceu por dez anos, 
de 1991 a 2001. Desde 1998 integra o conselho de administração. 

No GRAACC, Jacinto Guidolin esteve à frente de inúmeros projetos e campanhas, 
além de ter sido o engenheiro responsável pela construção do primeiro prédio do hospital da 
organização. Como presidente e, posteriormente, conselheiro, ele contribuiu com o 
crescimento contínuo da instituição, que hoje constitui um dos nomes mais conhecidos do 
Terceiro Setor e uma referência em oncologia pediátrica no Brasil. Anualmente, o GRAACC 
realiza mais de três mil atendimentos e, nos seus quase 25 anos de atuação, ofereceu 
atendimento de alta complexidade a mais de seis mil pacientes, a grande maioria proveniente 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A atuação de Jacinto Guidolin em prol das crianças e adolescentes com câncer, no 
entanto, não se restringe ao trabalho no GRAACC. Dentre outras realizações, em 1999 foi 



membro fundador e integrou a primeira diretoria do Instituto Ronald McDonald, que realiza o 
McDia Feliz. Em 2003, foi um dos fundadores da UNIVERSO - União Sul-Sudeste das 
Instituições de Combate ao Câncer, e foi seu presidente por 10 anos, promovendo eventos de 
integração e divulgação do diagnóstico precoce do câncer pediátrico. Em 2008, junto com a 
entidade representativa do Norte e Nordeste e entendendo que a união nacional das 
instituições era fundamental, promoveu a fusão dessas entidades e a instituição da CONIACC - 
Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente 
com Câncer, da qual foi presidente do Conselho de Administração por dois períodos e hoje 
ocupa o cargo de vice-presidente da Diretoria. Ao lado de parceiros lutou para a instituição de 
um dia nacional de combate ao câncer infantil. Assim nasceu o DNCCI - Dia Nacional do 
Combate ao Câncer Infantil, cuja Lei 11650 foi promulgada pelo Presidente da República em 
2008. Desde então, data é celebrada nacionalmente no dia 23 de novembro. Também articulou 
a promulgação das Leis estadual e municipal do DNCCI em 2007 e 2008. 

Jacinto Guidolin também é conselheiro emérito do GACC - Grupo de Assistência à 
Criança com Câncer, em São José dos Campos, instituição que hoje atende mais de 500 
crianças e jovens. A partir de 2015, expandiu sua atuação para além do universo do câncer 
infantil, integrando o Conselho de Orientação do Parque Villa Lobos, em São Paulo. 

Recebeu diversas homenagens por seus serviços prestados à causa do câncer 
pediátrico, das quais podemos destacar: agradecimento da Escola Paulista de Medicina, no 
aniversário de 60 anos da Escola em 1993; Título de Honra ao Mérito pela Assembleia 
Legislativa de São Paulo em 2008; reconhecimento dos pares da CONIACC pelos mais de 20 
anos de luta na causa com o prêmio Virgílio de Abreu, durante congresso em Fortaleza em 
2013. 

Ao longo das últimas décadas, Jacinto Guidolin manteve uma atuação louvável e 
incessante na área de câncer pediátrico. Auxiliou a consolidação de instituições e a construção 
de um hospital que representa uma nova esperança para pacientes e suas famílias, e contribui 
decisivamente com sua saúde e bem-estar. No entanto, ele acredita que ainda há muito a ser 
feito, e pretende seguir empenhado na causa nos próximos anos. 
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