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Uma das vozes mais marcantes que o mundo gospel já conheceu, Shirley Carvalhaes anunciou parceria com a gravadora MK Music. Veterana da música evangélica pentecostal, a artista completa 41 anos de carreira este ano e já tem, inclusive,
novo álbum para ser lançado: o EP Sobrevivi. A contratação aconteceu em julho.

“Eu acredito que não foi somente o meu desejo, mas o de muitas pessoas, estar na MK. Meu coração está muito feliz. Ela, que sempre cuidou de todos os seus cantores, agora também cuidará de mim. Tenho certeza que daqui em diante as coisas
serão muito diferentes. Este ano está sendo marcante na minha vida. Estou fazendo 41 anos de ministério adorando ao Senhor. Foi um presente do céu, na minha vida, a MK”, declara a cantora.

Com bastante expectativa na nova contratada, a presidente do Grupo MK, Yvelise de Oliveira se alegrou com a novidade. “Ela é a rainha da música gospel! A vida inteira, desde que me converti, eu escuto falar em Shirley Carvalhaes. O primeir
hino que ouvi na minha vida foi dela. Ela é uma pessoa muito especial, de Deus! Ela não veio para cá à toa, foi enviada por Jesus”, revela Yvelise.

O EP Sobrevivi, que abrirá os trabalhos de Shirley Carvalhaes na MK Music, virá com quatro canções inéditas e uma regravação de “Acima das Estrelas” – considerada um dos grandes clássicos de sua carreira. O hit ganhará novos arranjos
neste projeto. Outra música destacada por Shirley será “Grito da Alma”, carro-chefe do EP.

“Eu escolhi essa canção porque ela fala muito comigo. Às vezes, passamos por momentos tão difíceis, que existem letras que atingem diretamente o coração. E por viajar por tantos lugares, a gente acaba conhecendo histórias que se repetem, que
tem tudo a ver com essa música”, explica a artista.

Shirley Carvalhaes foi a cantora que mais vendeu discos nas décadas de 80 e 90. Embora sua essência seja o pentecostal, a cantora sempre inovou no repertório e nos ritmos. Atualmente, ela coleciona diversos deles: samba, tango, pagode, rock,
pop, entre outros.

especificado, está autorizado a falar ou negociar em nome da cantora qualquer tipo de programação (eventos, shows, apresentações, etc).

 

Shirley Carvalhaes - Cast - MK Music

Com mais de 30 álbuns já gravados, Shirley completará o seu acervo com mais uma promessa de sucesso: o EP Sobrevivi. O álbum tem previsão de lançamento para este ano ainda.

 

Para convidar Shirley Carvalhaes para cultos e apresentações, ligue para: (21) 2456-8613 | 2456-8929 | 98193-9632. Envie também um e-mail para agenda@cantorashirleycarvalhaes.com. Atenção: ninguém, além do contato aqui

www.mkmusic.com.br/cast/shirley-carvalhaes/
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Biografia de Shirley Carvalhaes
Shirley Carvalhaes de Camargo é uma cantora evangélica brasileira que já está há 31 anos no mercado gospel nacional. Seu primeiro CD oficial (
naquela época, LP ) foi gravado em 1977, "Acima das Estrelas", e foi produzido pela gravadora Rocha Eterna. Atualmente a cantora já tem 30 cd
´s gravados e é considerada uma das melhores interpretes da música evangélica nacional. Shirley Carvalhaes já passou por gravadoras como
Continental-Warner Music, Rocha Eterna, Franc Records, Nancel, Aliança Produções, Sião Records e Art Gospel. 
 
Cantora, muito prestigiada no meio evangelico, Shirley Carvalhaes. foi quem "descobriu" cantoras, como Fernanda Brum, que já abriu um dos
shows da Shirley Carvalhaes, com mais de 150.000 Pessoas, em meados de 1996. Seus últimos lançamentos, tem rendido no mínimo de
100.000 cópias por gravação. 
 
Dia 04 de Outubro de , foi ao ar, a gravação do programa Raul Gil,onde Shirley Carvalhaes,recebeu disco de platina por 125.000 cópias vendidas
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do cd Não Pare de Adorar.(2008). Uma curiosidade:Alexandre Pires, e Sérgio Reis, ficaram impressionados com sua linda voz. 
 
No ano de 2008, também recebeu Disco de Pérola, por mais de 1 milhão de cds vendidos, Só pela sua nova gravadora onde tem : 
 
CD Há uma saída - 458 mil cópias-  
CD Tudo Sobre Mim - 215 mil cópias-  
CD Página Virada - 195 mil cópias-  
CD Não Pare de Adorar - 150 mil cópias (Atualmente)-  
É conhecida por ter mais de 30 cds gravados 
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