
A Editora Círculo Soturnos abre inscrições para NOVOS AUTORES 

em seu catálogo de lançamentos para 2021 

 
Literatura Maldita Nacional Contemporânea 

 
Envie seu Original! 

 
Nossa editora é voltada para a publicação de poemas, contos e romances sombrios, góticos, malditos e de 

mistério. O tema é livre, mas sempre dentro do gênero terror, horror e suspense. 
A faixa etária indicativa da editora é voltada para leitores com idade a partir de 18 anos. 

 
Editor Responsável: Alexandre Souza. 
Produções Culturais: Lana Knupp. 
Proposta de Publicação: Livros de até 300 (trezentas) páginas no formato A5 (14x21cm). 
Previsão de Lançamento: A partir do 8º Mês de Assinatura (veja nas próximas páginas como funciona). 

Forma de envio do Original: através do e-mail: editora@soturnos.com (para análise, pode ser uma parte do 

livro, em formato do Word ou PDF. E se o original for aprovado, o formato deve estar em Word. O simples envio do 
original não quer dizer que a obra foi aprovada para publicação). 
 
 
 
 

NOSSA HISTÓRIA 
 
A Círculo Soturnos é uma editora em expansão, que iniciou suas atividades em 2016, quando 
um grupo de poetas malditos reuniu-se para a publicação de seus poemas em uma antologia. 
Eles se autodenominavam SOTURNOS, produzindo poemas que lembram a literatura maldita – 
iniciada em 1832 através da peça dramática STELLO, de Alfred de Vigny, onde determinados 
poetas do Romantismo foram mencionados como “a raça para sempre maldita entre os 
poderosos da terra”. 
 
Já o termo “Círculo” veio depois de muita discussão sobre que nome dariam à editora de sua 
antologia, que, até então, foi publicada de forma independente. Mas a ideia fez tanto sucesso 
que resolveram dar continuidade ao projeto, publicando novos volumes anualmente. Então, com 
o aumento das publicações, e novos autores e leitores surgindo a todo momento, surgiu a 
necessidade da criação de uma editora. E uma autora nova, que veio a deixar sua grande marca 
ao grupo, com seu grande talento poético, a escritora que usa o pseudônimo: RUMANESK, disse 
que “os poetas do grupo são um Círculo”, tamanha é a sua união e dedicação pela literatura. 
Assim surgiu a CÍRCULO SOTURNOS. 

 

mailto:editora@soturnos.com


 
 

 
DENTRO DE NOSSO PROCESSO EDITORIAL CONTAMOS COM: 
 

REVISORES DE ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA 
Revisam todo o texto levando em conta toda a parte gramatical (coesão, coerência, 

concordância, nova ortografia...), procurando sempre manter o estilo de escrita do autor, para 
que o texto não perca sua real essência. 

 
REVISORES DE TEXTO 

Na leitura crítica, apresentam sua análise construtiva do trabalho. Pontos positivos, pontos 
negativos, sinceridade acima de tudo. Coisas que precisam melhorar. Dar sugestões para 

melhorar o texto de acordo com o gênero e proposta. 

 
CAPISTAS 

Criam capas de livros no formato A5, 14cm x 21cm.  

 
DIAGRAMADORES 

Criam uma diagramação de acordo com a proposta do livro. 

 
 

NOSSO FOCO É O MARKETING DO AUTOR 
 
Encontrar uma editora que se alinhe com a sua proposta é o desejo de todo 

autor, e nós valorizamos o que o escritor representa. Levamos ao encontro de sua 
obra o público que curte o estilo de sua escrita. Não estamos apenas imprimindo 
livros, para que o autor dê um jeito de vender seus vários exemplares. Pelo 
contrário, nós trabalhamos na divulgação de seu trabalho para que seus direitos 
autorais sejam pagos de forma justa, e sem a imposição da compra de livros. 
Dessa forma, vendemos seu livro através de nossa loja virtual, exposições e lojas 
parceiras, sempre utilizando todos os recursos disponíveis de nossas ferramentas 
de marketing. 

Tendo todo o cuidado com a divulgação do livro, damos dicas aos autores 
que estão iniciando nesse disputado mercado editorial, seja através de uma 
revisão textual, seja através de nossos e-mails aperiódicos com dicas literárias. E 
assim tornamos mais fácil o processo de entrada do autor no meio literário, ou 
mesmo mais visibilidade para autores desconhecidos, divulgando seu livro através 
de recursos de publicidade que atraem leitores para a sua escrita. 

Tais recursos são: comerciais em áudio em nossa webradio, matéria e 
entrevista na webradio, exposições do livro em eventos em que a editora participa, 
divulgações nas redes sociais, e-mail marketing, distribuição do livro para parceiros 



literários, criação de resenhas, entre outros recursos publicitários que aprimoramos 
com o tempo, deixando-os mais modernos de acordo com a exigência tecnológica 
e comportamental do momento vivido pelos leitores. 

 
 
NOSSO PROCESSO DE PUBLICAÇÃO FUNCIONA NO MODELO DE ASSINATURA 

Uma forma econômica de publicar seu livro, com uma assinatura mensal durante 1 (um) 
ano. Todo mês, o autor recebe um brinde da editora. E a cada mês temos uma etapa diferente, 
durante o processo de publicação de seu livro. Confira a seguir cada etapa: 

 

1º Mês: Brinde + Revisão Ortográfica. Envio de Contrato. 

Nesse primeiro mês de assinatura, o autor já recebe seu primeiro brinde, para conferir a 
qualidade de nosso serviço enquanto trabalhamos em seu projeto. 

Esta primeira etapa consiste na revisão ortográfica e gramatical que nosso revisor fará 
de seu livro, e o autor já receberá, junto com seu pacote de assinatura, o contrato que garante a 
publicação de seu livro em nossa editora. 

 
 

2º Mês Brinde + Criação da Página do Autor. 

Neste mês o autor receberá seu acesso em nosso site – SOTURNOS.COM – com uma 
página que terá seu endereço “soturnos.com/nomedoautor”, com foto, biografia e links de suas 
redes sociais. E poderá já a partir deste mês publicar seus textos livremente em nosso blog, com 
a ampla divulgação que fazemos das postagens em nossas redes sociais, além de ter outras 
ferramentas como página de acesso aos seus direitos autorais.  

 
 
 



3º Mês  

Brinde + Entrega da revisão ortográfica ao autor. Revisão textual. 
No terceiro mês de assinatura enviamos a revisão ortográfica ao autor, para que este 

analise eventuais erros de ortografia e gramática. Após sua análise, iniciamos neste mesmo mês 
o processo de revisão textual de sua obra – uma etapa extremamente importante para o 
enriquecimento de seu trabalho. 

4º Mês  

Brinde + Entrega da revisão textual ao autor. Diagramação.  
O quarto mês é reservado à entrega da revisão textual de seu livro, para que o autor 

analise sua obra sob a ótica de um leitor beta, devidamente preparado para análises textuais, 
identificando partes que necessitem ou não de um melhoramento, ampliação ou redução. E é 
neste mês que iniciamos também o processo de diagramação do livro, logo após a análise do 
autor em relação à revisão textual. 

       

5º Mês  

Brinde + Entrega da Diagramação ao autor. Capa.  
Aqui fazemos a entrega do famoso “PDF do livro”, para o autor conferir o miolo de sua 

obra. Com o texto já formatado e inserido eventuais figuras e ilustrações, é nesse processo que 
o autor terá seu primeiro contato com a obra como ela se apresentará ao leitor no formato 
impresso. E neste mês já damos início à construção da capa de seu livro. 

 
6º Mês  

Brinde + Entrega da Capa ao autor. 
Aqui o autor receberá a capa já pronta de seu livro em formato PDF, para sua análise e 

aprovação final. Nesta etapa a sinopse já se encontra pronta, com um texto curto, construído 
para chamar a atenção do leitor. E neste mês também aproveitamos para resolver eventuais 
pendências que ficaram em atraso durante a construção do livro. 

 
7º Mês  

Brinde + Impressão. Envio das perguntas para entrevista. 
O sétimo mês é marcado pela impressão dos livros. Com o miolo e a capa já definidos, 

aqui geramos o ISBN e a Ficha Catalográfica, e damos início à impressão dos livros do autor 
(geralmente de 5 a 10 exemplares) + os exemplares que serão utilizados em promoções e pré-
vendas da editora. E neste mês enviamos as perguntas para que o autor responda e assim 
participe de uma entrevista, para todo o Brasil, através da Soturna Sintonia Webradio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8º Mês  

Brinde + Pré-venda. 
Este é o mês mais importante para o autor e a editora! 
Aqui o autor já conta com seu livro à venda com promoção de frete grátis até a data de 

lançamento, e os Direitos Autorais já são atualizados em sua página de autor. Isso significa 
que a partir deste mês o autor já começa a receber seus direitos autorais com a venda de seus 
livros, e que pode receber seu investimento de volta, antes do término de sua assinatura. Para 
isso contamos com o nosso projeto de divulgação e marketing através da Soturna Sintonia 
Webradio, que todo mês vem aprimorando seus recursos de publicidade. 

Nesta etapa criamos um flyer virtual do livro e um vídeo de apresentação. O livro 
começa a ser divulgado em nosso Instagram e fica visível em nossa Loja Virtual com o código 
promocional de Pré-Venda. 

A data de lançamento na Soturna Sintonia com a entrevista com o autor também é 
divulgada nessa etapa, e todos os processos de configuração e programações mais complexas 
de SEO e Marketing na Internet começam aqui. 

O autor passa a ter sua página atualizada com seu livro, e sua foto já consta em nossa 
página de autores (SOTURNOS.COM/AUTORES). 

Além disso, enviamos um e-mail marketing para todos os nossos leitores e ouvintes 
cadastrados em nossos sites através de bancos de dados que armazenam nossos compradores, 
visitantes e ouvintes. 

 
 

9º Mês  

Brinde + Programa de lançamento. 
E finalmente, temos o mês em que vamos incluir em nossa programação uma matéria e 

entrevista com o autor! 
Quando se trata de poesia e crônica, a matéria é transmitida no programa HORA 

SOTURNA; e quando se trata de contos e romances, a matéria é transmitida no programa 
ATMOSFERA FANTASMA. 

 
 

10º Mês  

Brinde + Exemplares do autor. Download do programa. 
Neste mês o autor recebe de 5 a 10 exemplares de seu livro. E conta com um código 

promocional que dá 50% de desconto na compra de seus livros em nossa loja, para que o autor 
possa realizar a revenda de seus exemplares e com isso lucrar com as vendas. 

Para lançamentos com autógrafos e eventos com exposição do livro podemos trabalhar 
com pacotes especiais. 

Aqui também disponibilizamos para o autor o Download do programa em que foi 
transmitida a entrevista e matéria de seu livro. 

 
 
 
 

 
 



 
 
11º Mês  

Brinde + Exemplares dos parceiros literários. Anúncio na Soturna Sintonia Webradio. 
Durante este mês reservamos alguns exemplares de seu livro para distribuição entre 

nossos parceiros literários. 
Os parceiros literários são pessoas conhecidas no Instagram, com muitos seguidores, 

que se dedicam a escrever resenhas e divulgar livros. Temos diversos parceiros que ajudam na 
divulgação do livro, e atraem mais leitores para a obra. 

E é nesta etapa que também criamos o anúncio em áudio na Soturna Sintonia Webradio. 
Tocando todos os dias, para todo o Brasil, e feito por locutores profissionais, os comerciais 
despertam interesse em um público alvo voltado para o gênero terror, horror e mistério. 

  
          

12º Mês  

Brinde + Debate Literário. 
E aqui fechamos o último mês de assinatura! 
É claro que não acabou por aqui. Continuaremos divulgando o livro todos os dias, e 

trabalhando na propagação da obra. Mas aqui termina o envio de brindes, e a última parcela é 
efetuada neste mês. 

Nesta etapa criamos uma NOVIDADE! 
Um programa AO VIVO, se possível com a presença do autor, será transmitido pela 

Soturna Sintonia Webradio, com transmissão para todo o Brasil através de áudio e vídeo. 
Neste programa, o editor conversa com profissionais literários a respeito do livro 

publicado, e o programa pode ter também a presença do autor. Para isso, o editor pode viajar 
pelo Brasil, encontrando-se pessoalmente com o autor para a transmissão do programa. 

Através de um recurso de “mini-estúdio”, a transmissão é feita de qualquer lugar do 
Brasil para todos os ouvintes através da Soturna Sintonia Webradio. 

 
INVESTIMENTO: 

12 X R$ 180,00 
Boleto Bancário, Cartão de Crédito ou Depósito 
 

 



INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 
 

▪ O AUTOR cede à EDITORA os direitos patrimoniais pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

▪ O AUTOR pode solicitar exemplares extras com 50% de desconto a qualquer momento, não 

havendo quantidade mínima ou máxima para o pedido. 
▪ O AUTOR receberá da EDITORA, como remuneração, a título de direitos autorais, o valor 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o preço de capa de cada livro vendido. O Direito 

Autoral não se aplica a compras realizadas pelo próprio AUTOR no desconto de 50%. 
 
 

 

 
 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não compre livros para publicar - isso é serviço de gráfica. 

Muitos autores contratam serviços de editoras que incluem no orçamento a impressão de uma 

tiragem mínima de livros, fazendo com que o autor fique com diversos exemplares parados, 

tendo que vender sozinho seus livros para os amigos e cuidar da própria divulgação. E em 

muitos casos, essas editoras não pagam revisores, capistas e diagramadores, deixando essas 

tarefas para uma única pessoa, que não realiza o serviço direito e como deve ser feito, devido ao 

acúmulo de serviços diferentes, e o pior: lançam o livro em tempo recorde, o que entra em 

contradição com os serviços de revisão, capa e diagramação, que são bastante demorados se 

forem bem feitos, sem contar os registros e processos editoriais exigidos pela Câmara Brasileira 

do Livro, cujas normas devem ser cumpridas para uma publicação profissional não-

independente. 

Receba direitos autorais com as vendas de seu livro na Editora Círculo 

Soturnos e tenha um serviço de suporte editorial. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



O EDITOR 

 
Alexandre Souza (pseudônimo: Sr. Arcano) 

Escritor e editor na Editora Círculo Soturnos. 

Antes de iniciar seu trabalho como editor, trabalhou durante vinte anos com fanzines, eventos 

culturais e antologias, além de publicar seus próprios livros de forma independente. Ao todo foram 

mais de vinte livros, todos sem editora. 

Sr. Arcano escreve poesia e livros de terror, e já ganhou dezenas de prêmios literários entre 1999 e 

2015, além de colaborar escrevendo colunas literárias para diversos fanzines e revistas 

independentes, sempre atuando no meio underground, longe dos holofotes. 

Apresenta todo Domingo às 18h o programa HORA SOTURNA, na Soturna Sintonia Webradio, 

com poemas recitados e resenhas sobre livros sugeridos pelo apresentador. 

Canções sombrias compõem o quadro AS CANÇÕES DA CORUJA,  e no quadro UM BRINDE 

COM VINHO dá dicas sobre vinhos - uma parceria com o Clube Wine: o maior clube de vinhos do 

Brasil. 

É o atual organizador das antologias "Soturnos" (poesia maldita e sombria) e "Atmosfera Fantasma" 

(contos de terror) - publicações anuais. 

--- 

Autor do livro:  

"Versos Proibidos" (Editora Círculo Soturnos – 2020).  

COEDIÇÃO: 


