
 
 

Solange Cristina de Jesus Muniz 

 

Solange Cristina de Jesus Muniz, nasceu em São Luiz/MA em 09 de janeiro de 1973. Veio para 

Brasília com um ano de idade. Iniciou a prática esportiva com 13 anos, na ginástica olímpica em 1986, 

porém o rápido crescimento de sua estatura a impediram de continuar na modalidade. Veio então, a 

mudança para o atletismo no ano de 1987, no Centro Educacional 4 de Ceilândia, sob a orientação 

do prof. Dario.  

A bem-sucedida carreira da Solange se iniciou com as primeiras vitórias na prova do salto em altura, 

em 1988, ganhou os Jogos Escolares do DF, e a Copa Centro-Oeste, garantindo uma vaga nos 

Jogos Escolares Brasileiros realizados em São Luís/MA. Em 1989, foi treinar no CIEF, como o prof. 

Feijão, vencendo os campeonatos brasileiros juvenis de 1990 e 1991 integrando-se assim a seleção 

brasileira para participar dos Campeonatos Sul-Americanos Juvenis nesses dois anos. 

Em 1992 transferiu-se para a equipe da Funilense em Presidente Prudente – SP, passou a treinar 

com o prof. Jayme Netto nos anos de 1992 e 1994. Posteriormente, passou a treinar com o prof. 

Aristide Junqueira, um dos maiores especialistas em saltos horizontais e verticais, hoje já falecido.  

Palavras da Solange: “Agradeço a todos os meus treinadores, em especial ao Antônio Carlos Feijão 

que foi quem me orientava e me ajudava a entender de forma única como era bom ser atleta apesar 

das dificuldades, e ao meu Pai que sempre nos incentivou”. 

Solange atualmente é Advogada e vive em Brasília, mais uma joia do nosso esporte, e um orgulho para 

Brasília.  

Texto do prof. Francisco Xavier. 

 

 

 

  



 
 

 

SOLANGE CRISTINA DE JESUS MUNIZ 

Data Competição Prova Cidade Class. 
1.990 Campeonato  brasileiro juvenil Salto em altura  Vice campeã 

1990 Campeonato sul Americano Salto em altura Guayaquil, Colômbia 5ª col 

1991 Campeonato Brasileiro Juvenil Salto em altura  Campeã 

1991 Sul Americano Juvenil Salto em altura Colômbia 4ª Col 

 Jogos Regionais  de São Paulo Salto em Altura e Heptatlo São Paulo Campeã 

 Jogos Abertos do Interior de São Paulo Salto em Altura São Paulo Campeã 

 Campeonatos Paulista Salto em Altura e Heptatlo São Paulo Campeã 

 

Depoimentos de: 

 Luis Antonio Vitelli: “Esta é ímpar. Grande como atleta que foi e maior ainda como pessoa humana. 

Muito merecida homenagem. Solange é dessas pessoas que vamos torcer sempre por ela. Será 

sempre vencedora. ” 

Ricardo Vidal: “Um casamento entre esporte e cidadania. Parabéns Solange. ” 

 


