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Biografia

Dr.João Pio Frões Duarte
João Pio Frões Duarte nasceu no dia 29 de agosto de 1930 na cidade de São Domingos
do Prata -MG.
A mãe dele se chamava Myrthes Frões Duarte e o seu pai José Duarte Reis.
João Pio teve 05 irmãos Júlio, Maurício, José Paulo, Maria Amélia e Lucas, desses,
Maria Amélia, Maurício e Lucas estão vivos.
Dr. João Pio se casou com Neide Lima de Barrios Duarte, filha do Dr. Daniel de
Alvarenga Barrios e da Dona Leolita,(a mesma que tem a vila em seu nome) e teve três filhos:
Cristina Lima de Barrios Duarte, médica casada com o também médico Norival Ruas Aquino,
João Victor Barrios Duarte, advogado público, casado com a tabeliã Michelly Maia Alvarenga e
Sérgio Octaviano Barrios Duarte, solteiro. Também tem uma neta, filha da Dra. Cristina com o
Dr. Norival, Ana Luiza Barrios Aquino.
Segundo o seu filho João Victor, Dr. João Pio, realmente amava a cidade de
Nepomuceno – MG e se tornou muito conhecido e querido por todos, ele sempre jogava
futebol com os meninos da cidade, e foi o pioneiro de corridas na rodovia que vai até
Coqueiral, hoje seu legado é visto todos os dias com as pessoas praticando Cooper pela mesma
rodovia.

Este grande homem cursou medicina (Ciências Médicas), odontologia (UFMG),
farmácia, bioquímica e história natural (UFOP). Ele chegou até passar no vestibular de Direito
na UFMG em 1996, porém não cursou, totalizando 05(cinco) cursos superiores.
De acordo com seu filho, João Pio, participou mais de 12 vezes da Corrida de São
Sebastião em Nepomuceno, 02 vezes da corrida de revezamento de Sabará, 02 vezes da São
Silvestre e corria de Nepomuceno até Coqueiral quando estava de férias.
Devido ao grande feito, Dr. João Pio, foi paraninfo do Colégio Imaco por 02 vezes, e foi
homenageado na Faculdade de Ciências Médicas, na AMMG (Associação Médica de Minas
Gerais) e no CRM (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, cuja inscrição era o
número 5555).
Também lecionou como professor (colégio Imaco), médico e dentista da PBH
(Prefeitura de Belo Horizonte), onde trabalhou por 35 anos, e seu boletim de inscrição BM era
o nº5270.
Dr. João Pio atuou trabalhando por 20 anos na RITZ Chance do Brasil, como médico
chefe, e 12 anos na Laboral como médico do Trabalho, ministrando diversas palestras sobre
prevenção de acidentes, além de atender gratuitamente aqueles funcionários sem condições
financeiras.
Por fim, esse grande homem, foi convocado para jogar no time lá de cima no dia
17/07/2014, às 07 horas e 15 minutos, vítima de uma parada cardíaca decorrente da Doença
de Alzhaimer, a qual lutou por mais de 05 anos, católico fervoroso e discípulo de nossa
Senhora Aparecida, Dr.João Pio agora está nos abençoando lá do céu, e nos deixou o exemplo
de humildade, caráter, alegria e principalmente de humanidade, além de nos deixar com
muitas saudades da presença fraterna e sempre solicita a qual ele demonstrava para com as
pessoas. Foi um grande homem e tinha uma frase de São Paulo que ele gostava muito e que
foi sua marca de vida: “Combati o bom combate, terminei minha missão, e permaneci na
minha fé”.
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