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Concede a Comenda Senador Jonas Pinheiro da
Silva  do  Mérito  Agropecuário,  ao  Sr.  Glauco
Levy Pacheco.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder a Comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário, ao Sr. Glauco Levy
Pacheco.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

       

JUSTIFICATIVA

Através do presente Projeto de Resolução, pretendemos conceder referida honraria ao Ilustríssimo Sr.
Glauco Levy Pacheco, nascido em 17 de maio de 1979 em Cuiabá, filho de Nádia Vidal Levy e Élzio Vitório
Pacheco. Foi criado na Rua João Bento, juntamente com seus irmãos e primos.

Ingressou no mercado de trabalho muito novo, aos 13 anos, trabalhando na pizzaria do tio, Disque Pizza,
onde aprendeu alguns de seus dotes culinários.

Depois, trabalhou na Rondomaq por alguns anos, até que, sempre com espírito empreendedor, tornou-se
empresário no ramo de panificação, como proprietário da Panificadora Pão de Mel e, após, no ramo de
doces, com a Mr. Pudim.

Estudou em colégios tradicionais da baixada cuiabana, como Colégio Pernalonga e Ferreira Mendes.

Também desde muito jovem percebeu seu amor pela natureza, pelo meio ambiente, e, principalmente, pelos
rios e peixes.

É membro do grupo Teoria Verde, que realiza ações de educação ambiental, limpeza de rios e ambientes em
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geral. Participa de grupos que realizam peixamento, participa de audiências que visam à proteção ambiental
e proteção de rios e peixes em geral. É apaixonado pelo Pantanal mato-grossense, direcionando várias de
suas ações de limpeza e proteção para lá.

Já participou de ações de limpeza de cabeceiras do Rio Cuiabá, muitas no Pantanal.

Participa ativamente do Projeto Óleo Comunitário, cujo objetivo é a coleta e reciclagem do óleo de cozinha,
para que este não seja jogado nos esgotos e chegue aos rios.

Constantemente lança em suas redes sociais alguns desafios de limpeza, que são seguidos pelos amigos.
Em seus grupos de watts, face e instagran são veiculadas muitas ações de limpeza e conservação.

Destemido, causa espanto e admiração. Seu vídeo mais recente postado nas redes sociais por um grupo de
pesca, em menos de quatro dias teve mais de onze mil visualizações e lhe rendeu o apelido de Indiana
Jones do pantanal. No vídeo, aparece mergulhando no rio, no meio do Pantanal, para desenroscar um
pintado que se enrolou em um aguapé.

Atualmente divide suas ações com trabalhos de trader e movimentação financeira em criptomoedas.

Casado com Stela Velter Pacheco, é pai de Sophia e Max Furlan Pacheco. Pai, Marido, Pescador,
Empreendedor, Jogador de Boliche e defensor de rios e peixes.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2022

 

Nininho
Deputado Estadual
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