
A Editora Círculo Soturnos abre inscrições para NOVOS AUTORES 

em seu catálogo de lançamentos para 2020 

 
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 Editora Círculo Soturnos convida novos autores a abrirem os portais das trevas e maldições. 
Nosso Círculo está recebendo novos membros, para isso, basta você participar. 
Antes de enviar seu original, saiba que o trabalho feito na Círculo Soturnos abrange dedicação, qualidade e paixão à 
arte poética e literária.  
 
Tema do Original: Terror, Horror ou Mistério. 
Editor Responsável: Alexandre Souza (Sr. Arcano). 
Proposta de Publicação: Livros de até 200 (duzentas) páginas no formato A5 (14x21cm) 
Período para Submissão: 04 de Fevereiro a 31 de Maio de 2020. 
Período de Resposta: Até 30 (trinta) dias após o recebimento do Original. 
Previsão de Lançamento Virtual: Entre Agosto e Setembro de 2020, na Soturna Sintonia Webradio. 
Previsão de Lançamento Físico: Outubro de 2020, na Horror Expo 2020. 

Forma de envio do Original: através do e-mail livros@soturnasintonia.com 

 
 

 
 
 

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 na Biblioteca Nacional sob o prefixo 
editorial definido pela editora. 
 
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: livros@soturnasintonia.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. Serão apreciados os escritos que 
correspondam ao tema proposto pela editora: soturnos. 
 
1.7 – Só serão aceitos originais livres de qualquer contrato. Não poderá conter referência, nomes, personagens ou 
trechos protegidos por lei, assim como: filmes, séries, músicas e livros. 
 
1.8 – Novos autores serão incluídos na Soturna Sintonia Webradio, através de textos recitados, e comerciais em 
áudio. 
 
 
 
2 – DO ENVIO E ANÁLISE 
 
2.0 – Todos os originais devem ser enviados em formato .doc, .docx ou PDF. E, caso aprovado, o original deve ser 
enviado em formato .doc ou .docx 
 
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: Alexandre Souza, fundador e editor da 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 todos os autores selecionados e aprovados para 
publicação. 
 
 
 
3 – DA INSCRIÇÃO 
 
3.0 – A inscrição será efetivada após a aprovação da obra do autor. 
 
3.1 – As inscrições/submissão de originais ficarão abertas do dia 04.02.2020 às 00:00 até 31.05.2020 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), 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 (soturnaintonia.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, e 
botão de contato de leitores por e-mail); 

→ Livro disponível para todo o Brasil através de nossa loja virtual; 
→ Promoções e divulgações com nossos parceiros literários. 

 
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 poderá ser feito à vista, no boleto bancário ou depósito, ou através de cartão de crédito (todas 
as formas de pagamento via PagSeguro). 
 
4.5 – A participação só será efetivada quando a Editora Círculo Soturnos receber o contrato assinado pelo autor.  
 
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 após 18 (dezoito) 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 
 
5.3 – A editora Círculo Soturnos está disponível para esclarecer qualquer dúvida recorrente pelo e-mail: 
circulosoturnos@outlook.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), Horror Expo e lojas parceiras.  

▪ 10 (dez) exemplares do livro.  

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

 

BENEFÍCIOS inclusos em nosso pacote de serviço: 
➢ Seu livro promovido em nossas redes sociais e através de nossa Webradio 

(soturnaintonia.com); 

➢ Capa, Diagramação e Revisão feitos por profissionais da Círculo Soturnos; 

➢ Registros Editoriais (ISBN e Ficha Catalográfica); 

➢ Página exclusiva no blog de nosso site, com a url: soturnos.com/nomedoautor; 

o Nessa página, o autor tem sua foto, biografia, livros em que participou na 

editora à venda, links para suas redes sociais e site/blog, e botão de contato 

de leitores por e-mail. 

➢ Livro disponível para todo o Brasil através de nossa loja virtual; 

➢ Promoções e divulgações com nossos parceiros literários. 

➢ Hospedagem de uma diária gratuita fornecida por nossa editora, em hotel próximo ao 

evento de lançamento: Horror Expo 2020, com TV a cabo, Ar condicionado e Wifi. 

 

CUSTO DO SERVIÇO: 

▪ R$ 1200,00 (Mil e Duzentos Reais) 

o Previsão de Entrega dos Exemplares: de 4 a 5 meses se pago à vista ou 

parcelado em 5 x, e de 9 a 10 meses se parcelado em 10x.  

o Previsão de Lançamento Virtual: de 4 a 5 meses 

o Parcelamento: 10 x R$ 120,00 ou 5 x R$ 240,00 

o Formas de Pagamento: Cartão, Boleto Bancário ou Depósito. 

o Lançamento Físico (com sessão de autógrafos): 

 

 

FEIRA INTERNACIONAL DO GÊNERO HORROR PARA CINEMA, TV, LITERATURA, GAMES, MÚSICA E CULTURA POP 
SEX, SÁB E DOM | 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2020 - ANHEMBI | SÃO PAULO/SP 



O que é o Lançamento Virtual? 
 

Seu livro é disponibilizado em nossa loja virtual, ao mesmo tempo em que fazemos um 

programa especial na Soturna Sintonia Webradio, falando sobre sua obra, com 

leituras, matérias, entrevistas, depoimentos, música... 

A Editora Círculo Soturnos tem uma parceria com a Soturna Sintonia Webradio, que 

trabalha de forma exclusiva com serviços de divulgação de livros, através de spots com 

voz, trilha e efeitos, feitos por locutores profissionais. Seu anúncio toca durante toda a 

programação, 24h no ar para o mundo inteiro através do site ou aplicativo, com 

centenas de ouvintes que curtem o estilo proposto pela editora. 

 

E o lançamento físico, como ocorre? 
Fazemos uma exposição com o seu livro no evento: Horror Expo. 

Sua presença é importante, mas se não puder comparecer não tem problema, pois 

realizamos um debate com os profissionais que ajudaram a editar seu livro, tais como 

editor, revisor, capista, etc. 

 

 

 
 

A Editora da Coruja vai dar um voo por lá! 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



Caso o autor não possa comparecer no evento, e mesmo assim deseja lançar seu livro 
na Horror Expo, faremos um lançamento sem a presença do mesmo, com seu editor 
sendo entrevistado e falando sobre o livro e seu autor, com todos os benefícios 
inclusos em nossa proposta. 

Envie seu original para: 
livros@soturnasintonia.com 

 
 

 
 

A FEIRA DEDICADA AO MUNDO DO HORROR 
Com muitas atrações de Cinema, TV, Séries, Games,  

Música, Literatura, Cultura Pop e além! 
 

 

A HORROR EXPO é uma feira que tem como objetivo reunir 
grandes nomes do gênero do Horror/Terror, nos campos do 

cinema, TV, séries, literatura, comics, videogames, serviços de 

streaming, música e cultura pop. 
 
Nos três dias do evento, de 02 a 04 de outubro de 2020 no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi (São Paulo/SP), as atrações 
vão proporcionar aos visitantes um contato direto com 
empresas, palestras, workshops e shows musicais relacionadas 
ao tema central. 



 
O formato de evento proposto pela HORROR EXPO é inédito no 
Brasil e cria um conjunto dos mais variados campos do 
Horror/Terror para um público 100% engajado com o consumo 
de marcas, produtos e serviços que se enquadram no tema. 
 

 
 

O que você encontrará na Horror Expo? 
 

→ A Editora Círculo Soturnos lançando seus livros 
→ Experiências incríveis 
→ Convidados do Brasil e Exterior 
→ Shows musicais 
→ Distribuidoras e redes de cinema 
→ Editoras, livros e comics 
→ Empresas de streaming de vídeo e áudio 
→ Canais de TV 
→ Games 
→ Brinquedos, acessórios e colecionáveis 
→ Vestuário e moda 
→ Instrumentos musicais e gravadoras/lojistas 
→ Produtoras de filmes 

 



Datas: 02, 03 e 04 de outubro de 2020 
Horário: das 12h às 22h 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo/SP, CEP: 02012-021 

 
 
 
 

               
 
 
   

 
 
Apoio: 
 


