
 
A Círculo Soturnos é uma editora 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”. 
 

Usando uma coruja como símbolo da sabedoria e dos mistérios da noite, nossa proposta é 
voltada para leitores que admiram o gênero sombrio na literatura, e 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. 
 
 
 

 
 

Como forma de expandir o alcance da editora, desenvolvemos um projeto onde o autor possa ter 
uma casa editorial que se alinhe com a sua proposta de escrita, valorizando assim o que o 

escritor representa, levando ao encontro de sua obra o público que curte o estilo de sua escrita. 
 

E assim criamos uma webradio chamada Soturna Sintonia, divulgando poesia e contos 

através de recursos de publicidade que atraem leitores para a sua obra, com recursos que 
abrangem SPOTs, Podcasts, programas, comerciais em áudio e poesia recitada. 

Site oficial da webradio: www.soturnasintonia.com 
 
 

Forma de publicação: 
Os autores interessados em publicar na Editora Círculo Soturnos devem antes enviar seu original 
pelo formulário da página: soturnos.com/publique 
Não aceitamos originais enviados por e-mail, WhatsApp ou Instagram. 
Caso o original seja aprovado, enviaremos um orçamento para cobrir custos de edição e 

lançamento. A Editora Círculo Soturnos não publica livros gratuitamente. 

 
 

 

https://soturnasintonia.com/
http://www.soturnasintonia.com/


Como é feito o Marketing do livro: 
Utilizamos diversos meios de divulgação para promover a obra do autor. São eles: 

 

1. DEBATE LITERÁRIO: Feito pela locutora da webradio Soturna Sintonia, em parceria 

com a revisora da editora Círculo Soturnos, este debate acontece ao vivo na Internet ou 
gravado. Após leitura do livro, os leitores poderão conferir um bate papo compartilhado 
entre os admiradores do gênero da obra. 

2. ANÚNCIO NA WEBRADIO: Um SPOT comercial tocando durante toda a programação 

da Soturna Sintonia Webradio, com voz, trilha e efeitos, para centenas de ouvintes em todo 
o país. 

3. RESENHA LITERÁRIA: Após a análise do livro através de uma leitura crítica, é 
publicada uma matéria que divulga a obra. Na matéria, podem ser usados diversos 
recursos de mídia, e o compartilhamento é feito através das redes sociais e 
assinantes de nosso projeto. 

4. BOOKTRAILER: Um modelo de vídeo para divulgar o livro, de até 1 minuto de duração, 

pronto para ser compartilhado nas redes sociais. 

5. BLOG COM POST DOS AUTORES: Em nosso site – soturnos.com – temos um blog 

de uso livre para os autores da editora. Sempre que um novo post é publicado, divulgamos 
em nossas redes sociais e trabalhamos em todo o formato, layout, configuração, etc... Ou 
seja, o autor não precisa se preocupar com detalhes técnicos. É só escrever seu texto e 
nos enviar. O resto é com a gente! 

6. CAMPANHA DE LANÇAMENTO: Uma campanha realizada através de nossa 
conta no CATARSE para captação de recursos com o objetivo de promover o 
lançamento do livro. Inclui vídeo de divulgação, banner virtual, e anúncio de 
impulsionamento da campanha no Facebook e Instagram. Todos os exemplares 
adquiridos na campanha são encaminhados ao autor, que recebe uma ajuda de custo 
no frete para enviar seus livros AUTOGRAFADOS e com brindes e benefícios 
exclusivos para essas campanhas. 

 

Sobre a edição do livro: 
É a elaboração do formato de que um livro precisa para ser impresso. Inclui revisão ortográfica e 
gramatical, construção de capa completa, e diagramação do miolo. 
 
ISBN e FICHA CATALOGRÁFICA 
Com o ISBN, o autor poderá ter seu livro comercializado e vendido, e com a ficha terá uma 
descrição bibliográfica , um ponto de acesso e um número de chamada; nela também consta o 
ano de publicação do livro. 
 
 

 

 
 
 



EDITAL 
 
 

1 – DA OBRA 

1.0 – A obra será promovida e editada unicamente pela Editora Círculo Soturnos, através do selo Arcanum Selo Editorial 
- CNPJ: 21.350.468/0001-86. 

1.1 – Este edital se refere à primeira edição do livro, que será registrado com o ISBN e Ficha Catalográfica pela Arcanum 
Selo Editorial. 

1.2 – As disposições gráficas, formato e qualquer outro elemento que compõe o livro em seu formato físico ou digital, é 
decidida pela editora Círculo Soturnos, com consulta ao autor da obra. 

1.3 – A publicação é limitada aos escritores de nacionalidade brasileira. 

1.4 – Os originais devem ser enviados unicamente pela página: soturnos.com/publique 

1.5 – Não publicamos obras 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, conto de cunho fantástico, ou não. Serão apreciadas as obras que forem capazes de 
despertar medo no leitor. 

1.7 – Só serão aceitas obras originais, inéditas e livres de qualquer contrato. Não poderá conter referência, nomes, 
personagens ou trechos protegidos por lei, assim como: filmes, séries, músicas e livros. 

 
 
2 – DO ENVIO E ANÁLISE 

2.0 – Todos as obras devem ser enviadas em formato .doc. O arquivo deve estar em folha configurada no formato A4, 
fonte Times New Roman tamanho 12 pt, sem imagens. 

2.1 – Não serão aceitas obras enviadas por redes sociais, impressas ou em formato PDF. No arquivo, ao final, deve 
conter os seguintes dados do proponente: nome, pseudônimo, data de nascimento, e-mail. 

2.2 – Após análise e aprovação, a obra deve estar em formato que facilite a edição, no formato do Word (.doc) 

2.3 – Obras que não respeitarem a proposta da editora em temática e gênero serão descartadas. 

2.4 – Serão mais prestigiadas as obras com: 

▪ Conteúdos marcantes; 
▪ Ideia inovadora; 
▪ Enredo de temática sombria; 
▪ Fatos que deixem o leitor perplexo; 
▪ Criatividade experimental. 
 

2.5 – Não serão permitidas obras que incitem preconceito de qualquer tipo. 

2.6 – Serão aceitas obras com autoria de mais de um autor, somente se a obra não passar de três autores. 

2.7 – A análise das obras será realizada exclusivamente pela nossa revisora: Gabriella Batista, autora e membro da 
equipe editorial. 

2.8 – Será considerada a originalidade, criatividade, qualidade de construção, desenvolvimento de algo que toque o leitor 
e gramática, além dos tópicos descritos no item 2.4.  

2.9 – O autor receberá uma resposta por e-mail, quanto a aprovação ou recusa de sua obra, num prazo de até três 
meses, a contar da data de envio. 

 



3 – DO ENVIO DE ORIGINAIS 

3.1 – Os envios de originais ficarão abertos do dia 19.06.2022 até 30.12.2022, após essa data não será aceito o envio 
de novos originais, e o formulário de envio da página – soturnos.com/publique - será desativado. Devendo os autores 
interessados aguardarem a abertura de uma nova data para envio de originais. 

3.2 – Em caso de fraude ou plágio comprovado, a obra será rejeitada e o autor será excluído da edição. 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 10% de Direitos Autorais sobre a venda dos livros através da Loja 
Virtual – Soturnos.com  

4.1 – Os custos do projeto gráfico, revisão, leitura crítica, copy desk, documentação necessária junto ao ISBN e Ficha 
Catalográfica, projeto gráfico, marketing, distribuição e demais processos voltados para a edição são de responsabilidade 
única e exclusiva da Editora Círculo Soturnos.  

4.2 – O valor de venda do livro será estipulado após a apuração da quantidade de páginas, resultantes da diagramação, 
e posterior orçamento das despesas do projeto editorial final. 

4.3 – 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 – A publicação só será efetivada quando a Editora Círculo Soturnos receber o contrato assinado pelo autor. 

4.5 – O direito autoral de sua respectiva obra é integralmente do autor. A Editora Círculo Soturnos possuirá direitos de 
uso exclusivo para comercialização, enquanto a obra permanecer no catálogo através da página: soturnos.com/catalogo 

4.6 – A Editora Círculo Soturnos não trabalha com venda de livros no formato E-Book.  

 
 
5 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

5.0 – O autor da obra enviada garante ser o seu dono legítimo 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 original para análise o autor confirma estar de acordo com todos os itens citados neste edital. 

5.2 – Após aprovação do original, assinatura do contrato e confirmação do pagamento do valor informado no Orçamento, 
a obra terá uma previsão de lançamento de 3 (três) a 4 (quatro) meses. A obra será veiculada para venda na Loja Virtual 
da editora, assim como livrarias e lojas parcerias. 

5.3 – O orçamento inicial é de R$ 930,00 podendo sofrer um aumento no valor, dependendo do tipo de material a ser 
utilizado e quantidade de páginas. A forma de pagamento pode ser à Vista ou parcelada em até 10x.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANDE EVENTO DE LANÇAMENTOS: 
 

 
 

Todos os autores poderão participar do grande evento de lançamentos na Horror Expo. 
As informações sobre nosso encontro de Halloween em 2023 serão divulgadas em nosso site: 

Soturnos.com – através do blog, e também em nosso Instagram: @circulosoturnos 
 

 
 

Acompanhe as novidades sobre a editora através do programa Hora Soturna 
das 18h às 22h 

Na Soturna Sintonia Webradio 
– soturnasintonia.com – 

(Na Play Store: App “Soturna Sintonia”) 
 

 
 


