Barcovi, o chato da Praça do Ferreira
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José Wagner Benevides, era empresário da construção civil e um especialista no anedotário da Praça do Ferreira. Costumava contar os
casos do BARCOVI.
Barcovi era um desses moralistas empedernidos, apóstolo dos bons costumes, cuja vida é dedicada a combater os vícios do mundo e a
encher o saco de quantos bebedores, fumantes e jogadores de baralho e roletas que encontra pela frente. Um chato com Certeza.
BARCOVI relegou seu nome original e passou a se identificar por esta sigla: BARreira COntra o VIcio. Como se vê, o cara é demais.
Contava o José Wagner que, certa tarde, nos anos 50, num dos bancos da Praça do Ferreira, Barcovi (sempre à caça de um pecador), viu
um homem que fumava um cigarro atrás do outro. Na verdade, o cidadão acendia o cigarro no cotoco do que estava acabando.
Aproximando-se daquele verdadeiro turíbulo humano, o militante contra o vício, com muita cortesia, falou:
- Estou observando o senhor há algum tempo e constato que V. Sia. é um adepto do tabagismo. - É. O senhor com certeza é um bom
observador. Gosto de fumar, sim, e o faço há muito tempo. - Há quanto tempo o senhor fuma? Poderia saber? - Não estou bem certo, ma,
acho que há uns 25 anos. - O senhor sabe dos malefícios da nicotina, é claro. Mas, falemos do bolso que é o lugar mais sensível do
homem. Já calculou que, se tivesse economizado o dinheiro do cigarro, poderia ter construído um edifício como este? (e apontou para o
prédio do Cine São Luiz que acabara de ser inaugurado) - Puxa, é mesmo? - Respondeu o fumante - E o senhor, naturalmente não fuma,
não é? E qual a sua idade? - Tenho 50 anos e nunca pus este veneno na boca! - Somos da mesma idade. E, como o senhor não fuma,
deve ser o proprietário deste prédio! - Não. Não sou. Ah, quem me dera! - Pois eu sou. Meu nome é Luiz Severiano Ribeiro, o dono deste
cinema.
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