
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 (Sr. Arcano). 
Proposta de Publicação: Livros de até 250 (duzentos e cinquenta) páginas no formato A5 (14x21cm). 
Período para Submissão: 01 de Setembro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021. 
Período de Resposta: Até 30 (trinta) dias após o recebimento do Original. 
Previsão de Lançamento: A partir do 8º Mês de Assinatura. 

Forma de envio do Original: através do e-mail editora@soturnos.com 

 
 
 
 

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. 

 
 



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 preferência do autor. 

 
 

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 de R$ 180,00 
durante 1 (um) ano. Todo mês, o autor recebe um livro diferente de nosso catálogo, com brindes 
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: Brindes + Revisão Ortográfica. Envio de Contrato. 

Nesse primeiro mês de assinatura, o autor já recebe seu primeiro livro de nosso 
catálogo, para conferir a qualidade de nosso serviço e ter uma leitura agradável 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 Brindes + 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  

Brindes + 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  

Brindes + 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  

Brindes + 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  

Brindes + 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  

Brindes + 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 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  

Brindes + 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  

Brindes + 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  

Brindes + Exemplares do autor. Download do programa. 
Neste mês o autor recebe dez exemplares de seu livro. E conta com um código 

promocional que dá 50% de desconto na compra de seus livros em nossa loja. 
A quantidade de livros enviados ao autor pode variar, sendo que o mínimo é sempre de 

dez exemplares. Isso depende de outros fatores, como engajamento, quantidade de exemplares 
vendidos na pré-venda, destaque na mídia, etc. 

Para lançamentos com autógrafos e eventos com exposição do livro, por exemplo, 
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  

Brindes + 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  

Brindes + 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. 



EDITAL 
 
 
1 – DA OBRA 

1.0 – A obra aprovada em nossa análise, será promovida e editada unicamente pela editora Círculo 
Soturnos. 

1.1 – Este edital se refere à primeira edição do original, que será registrado com ISBN e FICHA 
CATALOGRÁFICA referente a uma publicação realizada no ano de 2021. 

1.2 – As disposições gráficas, formato e qualquer outro elemento que compõe a obra em seu formato 
físico ou digital, é decidido pelo editor oficial sob concessão da editora Círculo Soturnos. 

1.3 – A participação com a obra é limitada aos escritores de nacionalidade brasileira. 

1.4 – A inscrição deve ser realizada através do e-mail: editora@soturnos.com 

1.5 – Não será permitida a participação de menores de 18 anos devido a faixa etária indicativa da editora.  
1.6 – Só serão aceitos originais dentro do tema solicitado: horror, terror e mistério, podendo ser também 

um tema maldito sobre a atualidade. Sendo assim, livro de cunho fantástico, ou não. 
1.7 – Só serão aceitos originais livres de qualquer contrato. 

 
 
2 – DO ENVIO E ANÁLISE 

2.0 – Todos os originais devem ser enviados em formato .doc, .docx ou PDF.  
2.1 – Não serão aceitos originais enviados por redes sociais, Whatsapp ou impresso. No arquivo, ao final, 

deve conter os seguintes dados do proponente: Nome ou pseudônimo, e e-mail de contato. 
2.2 – Os originais devem estar em seu formato final para análise e edição. Não serão feitas mudanças por 

parte do autor após o envio, assim como: acréscimo ou remoção de conteúdo, troca do arquivo por outro. (Nossos 
revisores irão tratar dessa questão posteriormente). 

2.3 – Originais que não respeitarem a proposta da editora em temática, gênero e formatação serão 
descartados. 

2.4 – Não serão permitidos originais que incitem preconceito de qualquer tipo, nem poemas contendo 
referências à política ou futebol. Assim como também não serão aceitos poemas que preguem o evangelho. 

2.5 – Serão aceitos originais com autoria apenas de um autor. 
2.6 – A análise dos originais será realizada exclusivamente por um profissional contratado pela editora 

Círculo Soturnos, respeitando os próprios critérios de avaliação. E após análise, o original aprovado será 
encaminhado para os demais profissionais, como revisores, capistas, diagramadores, etc... 

2.7 – Serão considerados a originalidade, a criatividade, a qualidade da construção literária, e, 
principalmente, a ortografia e a gramática. 

2.8 – A editora Círculo Soturnos entrará em contato com o autor da obra aprovada em até 30 (trinta) dias 
após o recebimento do original. 
 
 
 
 
3 – DA INSCRIÇÃO 

3.0 – A inscrição será efetivada após a aprovação da obra do autor, mediante assinatura do contrato e 
comprovação do pagamento da primeira mensalidade da assinatura. 

3.1 – As inscrições/submissões de originais ficarão abertas do dia 01.09.2020 às 00:00 até 28.02.2021 às 
23:59, após essa data não será aceito o envio de novos originais. Exceto em caso de a data ser postergada com 
aviso prévio da editora Círculo Soturnos. 

3.2 – Em caso de fraude ou plágio comprovado do original, a obra será rejeitada, e o autor também não 
poderá participar de nenhum outro projeto promovido pela editora Círculo Soturnos. 
 
 
4 – DOS DIREITOS AUTORAIS E PAGAMENTOS 

4.0 – São pagos, como forma de direitos autorais pelos livros impressos colocados no mercado: a 
disseminação e projeção do nome do autor no mercado editorial, mais 50% de desconto sobre o preço de capa, e 
10% sobre o valor de capa para cada exemplar vendido, além de dez exemplares impressos da obra. 

4.0.1 – Caso o autor queira receber exemplares extras, deve fazer a reserva antecipadamente. A 
entrega será feita através dos Correios.  



4.1 – O autor tem garantido, enquanto a OBRA estiver no catálogo da cessionária, 50% de desconto na 
compra de exemplares extras ou qualquer produto de nossa loja virtual (soturnos.com/loja), em qualquer 
quantidade.  

4.1.1 – O AUTOR receberá como benefícios inclusos em nosso pacote de serviço: 
→ Seu livro promovido em nossas redes sociais e através de nossa Webradio (soturnasintonia.com); 
→ Design de Capa, Diagramação e Revisão feitos por profissionais da editora Círculo Soturnos; 
→ Registros Editoriais (ISBN e Ficha Catalográfica); 
→ Página exclusiva no blog de nosso site, com a url: soturnos.com/nomedoautor (nessa página, o autor tem 

sua foto, biografia, livros em que participou na editora à venda, links para suas redes sociais e site/blog,  
botão de contato de leitores por e-mail, e acesso ao blog soturnos.com/blog – todos os posts publicados 
pelo autor ficam relacionados nessa sua página); 

→ Livro disponível para todo o Brasil através de nossa loja virtual; 
→ Promoções e divulgações com nossos parceiros literários; 
→ Entre outros benefícios descritos nas etapas dos meses de assinatura. 

 
4.2 – O valor de venda do livro será estipulado após a apuração da quantidade exata de páginas e posterior 

orçamento das despesas do projeto editorial final. 
4.3 – Caso o autor queira exemplares extras do livro, poderá adquirir diretamente em nossa loja virtual com um 

código promocional que lhe dará 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor de capa. 
4.3.1 – Livros comprados pelos autores eximem a editora a pagar direitos autorais sobre o mesmo 

para aquele autor em determinado, haja vista o desconto feito sobre o valor de capa. 
4.4 – O pagamento é feito através de boleto bancário, enviado todo mês por e-mail. 
4.5 – A participação só será efetivada quando a Editora Círculo Soturnos receber o contrato assinado pelo 

autor, e a comprovação do pagamento da primeira mensalidade. 
4.6 – O direito autoral de seu respectivo livro é integralmente do autor. O autor cede à Editora Círculo Soturnos 

os direitos patrimoniais de seus textos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, renovável ilimitada e 
automaticamente, devendo a parte interessada em cessar o contrato comunicar a outra por escrito somente após os 
primeiros 24 (vinte e quatro) meses de vigência do contrato. 

4.7 – O livro poderá ser trabalhado na venda da versão digital (ebook) em formato de livro ou separadamente, 
no Brasil. 
 
 
5 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

5.0 – O autor do original enviado garante ser o dono legítimo da obra e que o conteúdo é original, 
isentando a editora Círculo Soturnos de qualquer processo, inclusive a reivindicação dos direitos autorais de 
terceiros. 

5.1 – Ao enviar o livro para análise o autor confirma estar de acordo com todos os itens citados neste 
edital. 

5.2 – O livro será veiculado para venda na Loja Virtual da editora: soturnos.com/loja e em lojas 
parceiras, exposições e eventos em que a editora participa. 

5.3 – A editora Círculo Soturnos está disponível para esclarecer qualquer dúvida recorrente pelo e-mail: 
editora@soturnos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 

Círculo Soturnos é uma editora voltada para leitores que admiram o gênero sombrio na 

literatura. 

Nossa proposta envolve a publicação de autores da literatura maldita nacional, abrangendo 

gêneros como horror, terror e mistério, através de livros de poesia maldita, crônicas e romances. 

 

DIREITOS AUTORAIS: 
▪ 10% do valor de capa, por cada livro vendido em nossa loja virtual (soturnos.com/loja), 

lojas vinculadas (Instagram e outras plataformas), eventos e lojas parceiras.  

▪ 10 (dez) exemplares do livro.  

▪ 50% de desconto na compra de exemplares extras (em qualquer quantidade). 

 
 

            

Coedição: 
 


