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RELEASE PERLA
Voz, talento, carisma e um a carreira de sucesso.
Voz Excepcional. Esse é o adjetivo para compreender o motivo que
fez a cantora Perla vender 10 milhões de álbuns, ter 10 discos de
ouro, dois de platina, um de platina duplo (Comienza Amanecer),
estar cinco vezes em primeiro lugar na Bilboard Latina e ser
convidada especial para o Festival de Viña del Mar, no Chile, entre
outros trabalhos que fazem parte de sua carreira.
Paraguaia de nascimento  e com 30 anos de carreira no Brasil ,
Perla, que já dividiu o palco com artistas como Paulinho da Viola,
Roberto Carlos, Cauby Peixoto, Elizeth Cardoso, Vinicius de Moraes,
Tom Jobim e Clara Nunes, já teve sua voz comparada por Nelson
Rodrigues com cantoras como Ima Sumak, Edith Piaf e Ernna Sak.
Com 51 álbuns gravados e um público exigente (já tocou para
Príncipe Charles, Rainha Elizabeth, Charles De Gaulle, Príncipe
Phillipe, presidente do Paraguai, embaixadores e ministros), a cantora
que em 1971 separouse do grupo "Las Maravilhas del Paraguay",
formado por seu pai e seus irmãos  todos músicos  não esperava
que de suas apresentações no Rio de Janeiro fariam sua carreira
decolar.
Perla participou do DVD Marcos Brasil cantando a música Mercedita.
Também gravou esta música no cd Reino Encantado 3 com Daniel.
Perla agora participa do Programa Rei Majestade do SBT ,onde está
classificada para a semi final do programa que será em Outubro.
O novo show de Perla está todo
novas musicas.

repaginado com novos arranjos e

A cantora está gravando seu novo trabalho com muita calma e com
muito carinho e perfeccionismo. Também esta se preparando para
gravar se mais esperado e sonhado DVD.
Melhor do que falar de Perla é ouvíla. Uma coisa é certa: voz,
carisma e talento ela têm.
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