Gostaria de dar as
boas-vindas à quarta
edição
da
Brasil
FurFest, onde vamos
conhecer uma cidade
furry incrível chamada
Furtrópolis. Com esse
tema queremos imaginar
como seria a convivência
entre furries dentro de um
espaço urbano, e de uma
maneira bem brasileira.
Ao longo dos 4 anos
que realizamos a Brasil
FurFest, vimos o evento
evoluir rapidamente e a
amizade entre os furries
que participam ser cada
vez mais forte. O nosso
slogan “Amigos para
Sempre” reflete o desejo
de que a convenção seja

um ambiente maravilhoso
para que possamos
celebrar o nosso fandom,
mostrando o melhor da
nossa comunidade e o
melhor de nós mesmos.
Esse ano receberemos
aqui
em
Furtrópolis
furries
de
diversos
estados brasileiros e
visitantes internacionais
que desejam participar
dessa mistura especial
que temos em nosso
país.
Nosso desejo é que a
Brasil FurFest continue
sendo esse lugar especial,
onde podemos passar
um fim de semana juntos,
sendo nós mesmos, sem
medo de preconceitos e

julgamentos.
E só depende de nós
continuarmos sendo esse
fandom maravilhoso!
Quero aqui agradecer
a todos os furries que
continuam acreditando
no sonho de convenção
furry aqui no Brasil. Vocês
fazem a Brasil FurFest
ser um sucesso. Muito
obrigado pela parceria!
Também
agradeço
aos muitos talentosos
artistas que, de uma
maneira muito gentil,
apoiam e nos ajudam a
ilustrar todo o material da
BFF. Vocês são demais!
Por último, registro aqui
um agradecimento muito
especial à Converse que,

Danny Lauderdale
chairman da Brasil FurFest

de última hora, resolveu
apoiar o nosso evento.
O sucesso da campanha
com o Furboliche resultou
em uma parceria para
melhorar a parte de som
e iluminação do nosso
evento, aumentando a
qualidade de nossas
atividades na sala Centro.
É isso! Convido todos
a aproveitarem cada
segundo
da
Brasil
FurFest, ela é feita por
furries para furries. Sem
dúvidas esse é o final de
semana mais especial
do ano para muitos de
nós e agora é hora de
aproveitarmos!
Continuem sendo essa
comunidade incrível! D

O desejo de realizar uma
convenção furry em hotel no
Brasil é antigo. E sempre existiu
a pergunta: Será que é possível
realizar algo do tipo no nosso
país?
Os furries que fundaram o
Furboliche (evento de boliche
furry realizado em São Paulo
desde 2014) acreditavam que
sim.
Desde
aquela
época
planejavam um evento em hotel,
que se chamaria “Confursão”
(Convenção Furry de São
Paulo), mas, como não tinham
experiência
para
realizar
um evento de grande porte,
decidiram organizar o boliche,
com o intuito de entender a
dinâmica do Furry Fandom.
Em meados de 2016, com o
término do Abando (a primeira
convenção furry brasileira), os
staffs do Furboliche anunciaram
que fariam a já planejada
convenção, mas mudariam o
nome de Confursão para Brasil
FurFest. O anúncio oficial da BFF
foi feito durante o Furboliche 5.
No decorrer da apresentação,
foram revelados o logo, fotos e
vídeos do local do evento e foi
anunciado que tudo teria início
com um crowdfunding. Mais
atividades e mais estrutura para
o evento seriam adicionadas
conforme a arrecadação de
fundos.
A meta da vaquinha online foi
atingida rapidamente e o evento
foi confirmado para setembro.
A primeira BFF, que teve o

tema “Peludos em Santos”,
ocorreu no Mercure Santos Hotel
e recebeu 169 furries de todos os
cantos do Brasil e de 5 países.
A segunda edição, que foi
realizada no mesmo local, em
agosto de 2017, alcançou novos
horizontes com o tema “Furries
no Espaço” e 287 participantes.
Ano passado o evento foi
cinematográfico! O tema “Luzes!
Câmeras! Furries!” atraiu 431
participantes de 8 países e
arrecadou em doações para
caridade mais de R$ 12 mil.
Números grandiosos que jamais
imaginaríamos
que
seriam
alcançados quando começamos
a convenção em 2016.
A Brasil FurFest cresce
rapidamente e chegamos ao
ano de 2019 com a expectativa
de fazer um evento ainda mais
incrível.
Nas edições anteriores da BFF
realizamos inúmeras atividades
entre palestras, bazar furry,
competição de dança, fursuit
games, jogos, leilão de caridade
e até um lançamento de livro.
Este ano, a BFF reserva novas
emoções. Entre elas o primeiro
show na América Latina da dupla
Foxes and Peppers!
O objetivo da Brasil FurFest
é continuar a ser um ponto de
encontro do furry fandom, onde
furries daqui e do exterior podem
viver um final de semana único.
O sonho de uma convenção
furry de hotel no Brasil continua
mais vivo que nunca! A nossa
história continua... D

Veja mais fotos, vídeos e momentos da história da
Brasil FurFest nas nossas redes sociais:
8.

M V N P brasilfurfest

Com fácil acesso pela Rodovia Raposa Tavares
ou pelo Aeroporto de Cegonhas, a cidade de
Furtrópolis está localizada no coração do Brasil.
Trata-se de uma cidade vibrante, onde habitam
seres antropomórficos também conhecidos como
furries. Por suas ruas, avenidas, praias e parques,
a cultura, os sons, as cores e mistura de uma
população diversa fazem de Furtrópolis um
dos lugares mais especiais do mundo!

População: 621.000 habitantes
Densidade: Fofinha
Gentílico: Furtropolitano
Municípios vizinhos: Pêlo Horizonte,
Poços de Caudas, Porco de Galinhas,
São Bernardos e Fox do Iguaçu
Prefeita: Ursula Mercure
Clima: Festivo
Altitude: 5m (Piso L, 2º andar)
Fuso Horário: O mesmo que você está

O Brasão de Armas, na tradição europeia medieval,
é um desenho especificamente criado com a
finalidade de identificar indivíduos, famílias, clãs,
corporações, cidades, regiões e nações.
A cidade de Furtrópolis também possui seu brasão,
desenhado com o intuito de representar a cidade e a
história da Brasil FurFest.
O desenho possui um escudo português, dividido
em três seções representando os anos em que a
Brasil FurFest foi realizada, através de seus temas
anteriores. Sobre a parte superior do escudo, pousa
a coroa mural, de prata, composta de 8 torres.
O brasão tem como suporte dois ramos de bolas
de boliche em referência ao evento Furboliche, que
foi o precursor da Brasil FurFest.
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Furtrópolis, além de ser uma
cidade cosmopolita, é lembrada
no mundo todo por suas avenidas
e pontos turísticos!

Assim como diversas
cidades em todo o Brasil,
Furtrópolis também possui
um time de futebol, o
multi-campeão Furtrópolis
Futebol Clube, apelidado
carinhosamente
pela
população local como o
“auri-alvinegro furro”!
Neste ano de 2019, a
venda do uniforme desta
equipe vencedora teve
uma novidade: parte do
valor
arrecadado
será

revertido diretamente para
a campanha de caridade da
Brasil FurFest.
Desta forma, além de
mostrarem ao mundo
sua paixão pelo futebol,
os furries brasileiros e
sul-americanos também
mandam uma mensagem
de que juntos, além de
serem uma torcida
linda,
também
podem
fazer
coisas incríveis!
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Atividades
1. Cerimônia de Abertura

Abertura da convenção com apresentação do tema e
informações do evento e sempre algumas surpresas!

2. Rave Baile da Pelúcia

Uma grande festa ao som da DJ Paloka, com muita
música eletrônica para celebrar o início de mais uma
edição da Brasil FurFest!

3 Furrokê

Liberte aquele talento musical que existe (ou não)
dentro de você!

Não se esqueça da regra 6-2-1!
A regra 6-2-1 é uma diretriz informal comum em todas as
convenções furry. A regra sugere que todos os participantes
tenham pelo menos:

6 horas de sono por noite
2 refeições por dia
1 ducha por dia
Estes números são limites mínimos para manter a higiene e a
saúde física e mental de todos os participantes.
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Toda a programação pode estar sujeita a alterações e
atrasos de acordo com o andamento do evento.
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Atividades
5. Photoshoot Surpresa

Tire uma foto de
recordação, com um fundo
surpresa!

6. Não Conheço
Ninguém Aqui e Agora?

25. Leilão de Caridade
Dê lances e ajude a
caridade!

26. Cerimônia de
Encerramento

Atividade de integração
dos participantes.
Em Português e Inglês.

Encerramento das
atividades, agradecimentos
e anúncio oficial do tema
da BFF 2020.

8. Competição de Dança
- Audições

27. Chairmans sem Freios
com BFF, ArFF e Furcamp

Inscrições e audições
eliminatórias da
competição de dança.

15. Sala de Jogos

Espaço para as
competições de videogame e jogos de mesa.

16. Competição de
Dança - Festa Brasileira

A grande final da
competição de dança, cheia
de ritmo e emoção!
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Conheça
as
histórias
engraçadas de bastidores
das convenções furry.

28. Balada Cachorro
Cansado

Festa com música
eletrônica, encerrando as
atividades da BFF 2019.

29. Furrokê

Liberte aquele talento
musical que existe (ou não)
dentro de você!

com Convidados
17. Foxes and Peppers
in Brazil

Show da dupla musical mais
famosa do Furry Fandom,
com canções que já se
tornaram hinos na nossa
comunidade e algumas
outras coisinhas mais...
Classificação 18 anos.

20. Fursuiters para
Iniciantes
com Zeng Tiger

com Fursuiters
9. Fursuit Parade

Desfile dos fursuiters em
volta do hotel.
*Em caso de chuva, sessão
de fotos (Sala Centro).

18. Fursuit Games

Uma divertida gincana com
momentos fofos e alguns
tombos...

com Artistas

Palestra com dicas para
comissionar sua fursuit
além de informações sobre
cuidados e manutenção dos
trajes peludos.

4. Bazar Furry

30. Almoço Especial

7. Sala de Desenhos

Refeição com integração
dos Super Patrocinadores e
os Convidados de Honra da
Brasil FurFest 2019.
Restaurante Da Franco (CO).

Um mercado com venda
de produtos furry, desde
artesanato até comissões
de desenhos e acessórios.

Espaço livre para os
artistas do nosso fandom
soltarem a criatividade e
interagirem com outros
artistas.
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Palestras
10. Interação nas Ilustrações
com Hwei Chow

19. Produção de Quadrinhos Independente
com Keto Pagano e João Mausson

11. A Chave para sua História está nos Detalhes Felpudos
com Policho

21. Gerenciamento do Tempo
com Sfner

Painel que mostrará a importância da atenção aos detalhes e
sua finalidade na criação de ganchos interessantes para uma
história.

Palestra sobre como gerenciar o tempo dentro de um
projeto com prazo definido para não frustrar expectativas
dos clientes.

12. Como e Por Que Criar Arte Furry LGBTQ+?
com Hreter

22. Comportamento Online & Offline
com Setzer

13. Animação 2D
com Júlio César Shibinha

23. Marketing Digital para Furries
com Perx e Coffee

14. Conversa com os Pais
com Ruby Sionnach

24. Lançamento HQ Animus
com Keto Pagano e João Mausson

Mesa redonda que discutirá a importância das interações
dos personagens em animações, quadrinhos e literatura.

Palestra que discutirá de que formas nossa comunidade
pode aproveitar a diversidade para criar uma arte ainda mais
inclusiva e positiva.

O cartunista Júlio Cesar (Shibinha) conhecido pelo
personagem Juca Jacaré vai falar sobre o mercado de
desenhos animados no Brasil.

Mesa redonda sobre o furry fandom com os pais e
acompanhantes dos participantes da BFF.

Os autores da HQ Animus falarão sobre o que é necessário
para se produzir um quadrinho independente.

Esta palestra vai apresentar noções básicas de
comportamento online e offline, apresentadas de maneira
leve e bem-humorada

Neste painel, dois profissionais do mercado de marketing
digital e publicidade compilam as principais dicas de
mercado para você melhorar a sua marca pessoal

Lançamento oficial e tarde de autógrafos com os autores da
HQ Animus.
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A Brasil FurFest está
crescendo rapidamente ao
longo dos anos e, por isso,
os desafios de organização e
logística aumentam. Toda a
ajuda é bem-vinda para operar
essa linda convenção!
Os voluntários da BFF, que
estão vestidos de colete lilás,
ajudam os participantes e têm
papel ativo na organização do
evento.
Estamos
recrutando
voluntários para ajudar na
operação da convenção.
Se você está participando do
evento e tem mais de 18 anos,
você é bem-vindo para ser
voluntário.
Apresente-se na mesa de
staff no corredor do andar L
e descubra o que você pode
fazer para ajudar.

Ao se tornar um voluntário,
você ganhará um bottom
exclusivo do voluntariado, além
de créditos para desconto na
inscrição da Brasil FurFest
2020.
Cheque a tabela completa
de recompensas e faça parte
ativamente da BFF! D

Tudo que podemos dizer este ano é que a
primeira pista da Quest não está com a Brasil
FurFest. Ela pegou avião abaixo e saiu do país.
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Bruno Kauffman Abud foi ativo
no fandom entre 2002 e 2004
com o nome de Tame Wolf.
O lobo branco de longos
cabelos laranjas e ponta das
orelhas e cauda rosa, comandou
o
primeiro
programa
de
entrevistas furry do Brasil: o The
Tame Talk Show. O programa
ficou no ar por mais de um ano
e era extremamente popular no
fandom brasileiro.
Na vida real, trabalhou como
repórter para TVs afiliadas à
Globo, empresa que sempre
admirou.
Natural de Santos, morou
com seus familiares em um

apartamento que fica a menos
de 100m do hotel que receber
esta BFF. Faleceu em um grave
acidente de carro em 2004
enquanto cobria os Jogos
Abertos do Interior daquele ano
na cidade de Barretos, SP. c

Dogbomb, cujo nome real era
Tony Barrett, foi um fursuiter e
maratonista amador que residia
na Califórnia e no Arizona, nos
EUA.
Seu fursona, um pastor alemão,
apareceu pela primeira vez no
fandom em 2010 numa foto

ao lado de uma menina com
paralisia cerebral.
Em março de 2018, Dogbomb
foi diagnosticado com ELA
(Esclerose Lateral Amiotrófica)
e os médicos lhe deram apenas
3 anos de vida. Dogbomb tentou
um tratamento inicial para
parar a doença e com ajuda do
fandom levantou doações para a
pesquisa para a cura da ELA. Em
29 de março de 2019, no entanto,
anunciou que terminaria sua vida
em abril.
Sua luta contra a doença e as
diversas ações para levantar
recursos para pesquisa médica
são seus legados que viverão
para sempre entre os furries. c

SEÇÃO 1 – DO EVENTO
Art. 1° A Brasil FurFest é um evento
sem fins lucrativos realizado com o
objetivo de reunir apreciadores das artes
antropomórficas, também conhecidos
como “furries”, para um fim de semana
de atividades e interação, bem como a
respectiva divulgação deste tipo de arte.
Art. 2° Como condição de fazer parte
do evento, os participantes concordam
tacitamente com este regulamento e
com as regras de conduta comuns a
locais públicos.
Art. 3° Este regulamento será aplicado
em áreas comuns do hotel e em demais
locais onde atividades relacionadas ao
evento estejam sendo realizadas.
Art. 4° O evento é realizado por um
grupo de organizadores, que neste
regulamento será chamado de “staff”; e
liderados por um destes organizadores,
que será chamado de “chairman”.
Art. 5° O evento é aberto àqueles que
pagarem a taxa de inscrição e que aqui
serão chamados de “participantes”.
Durante todo o período da convenção
e em todos os lugares de acesso
não público alocados pelo hotel à
convenção, os participantes devem
usar a credencial do evento, que neste
regulamento será chamada de “badge”.
Art. 6° Para fins deste regulamento, serão
considerados maiores de idade aqueles
que tiverem 18 anos ou mais completos
à meia-noite do dia 22 de agosto de
2019 e serão considerados menores de
idade aqueles que tiverem 17 anos ou
menos à meia-noite do dia 22 de agosto
de 2019.
Art. 7° As atividades que sejam
gincanas, ou que possuam premiação,
são meramente atividades recreativas
informais que buscam a integração de
todos os participantes.
1º – Os troféus e/ou demais prêmios
entregues possuem apenas valor afetivo
e não representam valor comercial,
nem podem ser trocados por qualquer
quantia em dinheiro.
Art. 8° O Bazar Furry é um espaço
dedicado unicamente à exposição e/
ou venda de obras de artesanato, arte
(desenhos, colagens, montagens
feitas digitalmente que sejam autorais),
fursuits e produtos autorais com
temática furry/antropomórfica e à reserva
por antecipação (slot) para comissões
de arte, fursuits e produtos autorais com
temática furry/antropomórfica.
Parágrafo único: O Bazar Furry será
disciplinado por regulamento próprio
cuja divulgação deverá ser realizada
quando da abertura de inscrições para
esta atividade.
SEÇÃO 2 – DOS DIREITOS
Capítulo 1 – Das disposições gerais
Art. 9° Todos os participantes que
efetuaram o pagamento da taxa de
inscrição ou foram convidados de honra
pelo staff do evento têm direito a, nos
termos do art. 5°:
I – Livre acesso ao centro de convenções
do hotel na sexta (para e após a cerimônia
de abertura), sábado e domingo, bem
como espaços não públicos alocados
pelo hotel ao evento (art. 5°);
II – Receber uma cópia do livro oficial do
evento (conbook), que deverá possuir a
íntegra deste regulamento e de receber
os demais brindes de acordo com o tipo
da sua inscrição; e
III – Participar das atividades promovidas
pela Brasil FurFest.
Art. 10. Todos os participantes do evento,
staff e funcionários têm direito e dever
de prestarem tratamento com gentileza
mutuamente. Em caso de problemas
referentes ao tratamento, a comunicação
deverá ser feita imediatamente a
quaisquer membros do staff.
Art. 11. Todos os participantes têm
o direito de serem ouvidos pelo staff
sobre sugestões, reclamações, elogios
ou quaisquer assuntos que considerem
relevantes ao evento, a qualquer
momento, durante o evento e depois
dele.
Art. 12. Todos os participantes, de
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qualquer idade, possuem o direito de
serem acompanhados por pai e/ou
mãe sem cobrança de inscrição para
estes, que serão incluídos na categoria
“acompanhante”.
1º Em caso de menores que não vivam
com os pais, o acompanhante poderá
ser o guardião ou o tutor, mediante
apresentação do termo de guarda que
possua fé pública (documento original
ou cópia autenticada do original).
2º Os casos em que seja necessário que
outro parente acompanhe o participante,
deverá o participante solicitar antes da
inscrição a inclusão deste familiar. O
prazo de solicitação para inclusão de
acompanhante segue o calendário das
inscrições para cada nível. A decisão
sobre a inclusão ou não deste parente
é feita pelo staff do evento de maneira
soberana, analisando a situação em
questão.
3º Nos casos em que o participante se
trate de um menor de idade, deverá ser
acompanhado por responsável legal ou
pessoa devidamente autorizada para
tanto, incluindo os parentes que não seja
pai ou mãe do participante.
Parágrafo único: em nenhuma hipótese
o evento permitirá a presença do menor
no local sem a presença de alguma das
pessoas aludidas no parágrafo segundo
deste artigo.
Art. 13. A Brasil FurFest autoriza
antecipadamente o uso de todo o
material feito pelos participantes
durante o evento para uso que tenha
por fim a livre divulgação com fins nãocomerciais, nos termos do art. 1º deste
regulamento.
Capítulo 2 – Das disposições
específicas
Art. 14. O uso de fursuits, kigurumis,
zentais, fantasias e cosplays são
liberados (desde que respeitem a usura e
o bom senso), no centro de convenções
e em todas as áreas de acesso público
do hotel em que venham a ser realizadas
as atividades do evento (vide Art. 5°).
Art. 15. Somente participantes
“fursuiters”
poderão
participar
das atividades “Fursuit Games” e
“Fursuit Parade” como “fursuiters”
e seus respectivos handlers, salvo,
eventualmente, se os staffs e/ou o
chairman do evento anunciarem o
contrário.
1º – Como “fursuiter”, o staff da Brasil
FurFest entende que seja um participante
trajando, pelo menos, uma cabeça de
fursuit ou máscara que esconda o rosto
completamente e que obrigatoriamente
possua características do art. 1º.
2º – Cosplayers, Kigurumis, Zentais e
demais tipos de vestimenta não serão
considerados fursuits, exceção feita
àqueles que preencherem os requisitos
mínimos descritos no artigo 1º.
Art. 16. Apenas os inscritos no nível
Super Patrocinador poderão participar
das atividades “Jantar Especial” e/ou
“Almoço Especial”, pois tais atividades
são reservadas para esse nível de
inscrição;
Art. 17. Pais e mães ou guardião/tutor
com comprovação de termo de guarda
ou parentes autorizados pelo staff do
evento, portando autorização dos pais
dos participantes menores, têm direito
e dever de acompanhar os menores
participantes durante a convenção, sob a
condição de “acompanhante(s)”, sendo
isentos da taxa de inscrição, desde que
inscritos dentro do prazo estipulado pelo
staff do evento.
1º – Os acompanhantes tão somente
têm direito a badge de “acompanhante”
que dá acesso ao centro de convenções
do hotel e acesso ao fursuit lounge,
este último no caso do participante ser
fursuiter.
2º –
Serão concedidos aos
acompanhantes os mesmos descontos
oferecidos aos demais participantes em
lojas, restaurantes e estabelecimentos
conveniados ao evento e oficialmente
divulgados durante o evento/internet/
canais oficiais/conbook.

3º – Os acompanhantes não têm direito
a participar das atividades interativas,
a receber premiações, a vender itens
no bazar furry, a aparecer nas fotos
oficiais, a participar das refeições oficiais
do evento e de participar quaisquer
atividades relacionadas a convenção,
salvo, eventualmente, se os staffs e/
ou o chairman do evento anunciarem o
contrário.
Capítulo 3 – Dos direitos da Brasil
FurFest
Art. 18. A Brasil FurFest se reserva ao
direito de possuir coautoria em todo o
material produzido durante o evento por
participantes ou credenciados ao evento,
exceto por material produzido dentro dos
quartos e/ou locais de acesso público.
Parágrafo único: A Brasil FurFest se
reserva ao direito de possuir coautoria
em todo o material produzido durante
as atividades realizadas em ambiente
externo (como a Fursuit Parade por
exemplo).
Art. 19. O staff da Brasil FurFest produzirá
vídeos e fotos com os participantes
antes, durante e eventualmente após
o evento. Os participantes concordam
tacitamente e irrevogavelmente com o
uso das imagens pela Brasil FurFest por
período indeterminado, de forma não
onerosa, irrevogável e irretratável, salvo
se expresso por meio de requerimento
junto ao staff no ato do credenciamento
ou antes do início do evento.
SEÇÃO 3 – DOS DEVERES
Capítulo 1 – Das disposições gerais
Art. 20. Todos os participantes se
comprometem a seguirem as regras
deste regulamento e a manter a postura
conforme as regras comuns de bom
senso, uso do local que estará sediando
o evento (hotel) e legislação nacional
pertinente.
Art. 21. Todos os participantes devem
tratar respeitosamente os demais
participantes, staffs do evento,
hóspedes do hotel, funcionários dos
estabelecimentos comerciais atrelados
ao evento e demais pessoas que
estiverem no evento.
Art. 22. Todos os participantes devem
respeitar e se atentar aos avisos dados
pelo staff do evento.
Art. 23. Todos os participantes devem se
manter apresentáveis durante o evento,
mantendo padrões mínimos de higiene
pessoal, de forma a evitar reclamações
dos demais.
1º Roupas, fursuits, trajes, cosplays,
acessórios e similares também devem
ser mantidos dentro dos padrões de
higiene.
Art. 24. Todos os participantes se
responsabilizam por seus pertences em
seus quartos e em todos os locais onde
as atividades estarão sendo realizadas
durante toda a duração da convenção.
1º Sob nenhuma hipótese o staff do
evento e o hotel não serão responsáveis
pelos pertences dos participantes.
2º Para utilização do “Achados e
Perdidos” no evento, deverão
os
próprios
participantes
buscar seus pertences
(e não terceiros por
procuração),
também não

havendo por parte do staff nenhuma
obrigação de buscar ou avisar os
proprietários dos bens perdidos.
3º Pertences encontrados abandonados
nos locais de atividades do evento
serão levados ao “Achados e Perdidos”.
Ao final da convenção os objetos
abandonados serão descartados
definitivamente, não importando o valor
material ou sentimental do mesmo, sem
qualquer comunicação prévia do aludido
descarte.
Art. 25. Todos devem possuir um
documento original de identidade (ou
outro que tenha fé pública), que possua
foto, no momento do credenciamento.
Cópias autenticadas ou fotos não são
considerados documentos válidos, por
lei.
Art. 26. Os participantes se
comprometem a usar durante toda a
convenção a badge fornecida para o
evento.
1º – As badges podem e serão
requisitadas pelos staffs a qualquer
momento em todas as atividades da
convenção e durante a permanência
em áreas onde a convenção esteja
ocorrendo.
2º – Será considerada “ausência da
badge” a não apresentação/exposição
da mesma para acessar o andar onde
está localizado o centro de convenções
ou participar das atividades atreladas ao
evento ou estando em local de difícil ou
impossível visualização.
3º – Esconder a badge por baixo de
vestimentas não é permitido e será
considerado “ausência de badge”,
sem prejuízo de eventual sanção na
reincidência do ato.
4º – O staff do evento se reserva ao
direito de negar entrada ou remover
os participantes em todos os casos de
“ausência de badge” ou pedir a retirada
de estranhos do local caso constatada
essa situação.
Art. 27. É obrigatório a todos, em
todas áreas de acesso público, durante
todo o período do evento, conforme a
legislação vigente, trajar vestimentas que
cubram as partes íntimas e que evitem
que elas fiquem evidentes mesmo que
cobertas por algum tipo de tecido.
Art. 28. O contato físico entre
participantes só poderá acontecer
com o consentimento de ambos; caso
contrário, é obrigatório respeitar o
espaço dos demais.
Art. 29. A utilização de forma
positiva de qualquer
material (audio/visual)
da Brasil FurFest é
livre para divulgação
e uso,

desde que creditado e identificada a
edição do evento na qual foi coletado
aquele material.
Parágrafo único: Para uso de fim
comercial ou ganho financeiro pessoal,
a utilização deste material, somente
será liberada desde que autorizado
previamente pelo staff do evento (através
de email prévio enviado para reg@
brasilfurfest.com.br) e que no produto
final conste a origem do material.
Art. 30. A gravação e/ou a posterior
exibição das palestras e workshops
devem ser autorizadas pelos palestrantes
antes do início das mesmas.
Art. 31. Outras regras em torno da
produção de fotos e vídeos podem ser
anunciados conforme o decorrer do
evento.
Capítulo 2 – Das proibições
Art. 32. A Brasil FurFest não tolerará:
I – Quaisquer formas de assédio ou
intolerância (moral, físico, preconceito,
intimidação, não respeitar o espaço
alheio);
II – Violência física ou verbal;
III – Perseguição a participantes e/ou
aos staffs;
IV – Vestimentas que mostrem ou
simulem partes íntimas; e
V – Danos materiais aos locais
relacionados ao evento (centro
de convenções, quartos de hotel,
ônibus balada, quiosque conveniado,
estabelecimentos e mobiliário público
no caminho dafursuit parade).
Art. 33. Não é permitido consumir
comidas e bebidas nas áreas comuns do
hotel (incluindo o Centro de Convenções
e interior das salas), salvo água mineral
engarrafada.
Parágrafo único: Excetuam-se ao caput
as pessoas que possuem condição
médica comprovada e informada
na inscrição do evento (aquelas que
precisam se alimentar em determinados
horários, por exemplo) ou caso os staffs
e/ou o chairman do evento anunciarem
o contrário.
Art. 34. É proibido usar maquiagens
e/ou pinturas corporais sem prévio
consentimento/permissão do staff,
para que providências sejam tomadas
a fim de evitar sujar trajes dos demais
participantes.
Art. 35. São proibidos trajes fetichistas e/
ou demonstrações de fetiches durante o
evento, mesmo sendo apenas uma parte

da composição ou todo de uma fantasia
ou traje.
Parágrafo único: qualquer adereço por
menor que seja é aplicável o disposto
no caput.
Art. 36. São proibidos trajes ou objetos
que façam alusão racista, fóbica a
que título for, sexual, religiosa, credo,
ideológica ou política.
Art. 37. São estritamente proibidos
quaisquer espécies de trajes, roupas e
acessórios que sugiram, mostrem ou
simulem, com desenhos ou com relevo,
partes íntimas ou, ainda, que possuam
conotação sexual.
1º. Coleiras e arreios são permitidos,
porém nunca conjugados a uma guia,
corrente ou qualquer outro objeto similar
utilizado para restringir a mobilidade.
2º Máscaras antropomórficas são
permitidas desde que estejam
desacompanhadas de outros acessórios
relacionados à prática fetichista.
3º Roupas íntimas não poderão ser
utilizados de forma a estarem visíveis ou
parcialmente visíveis, ou ainda visíveis
através da peça de roupa.
4º Malhas, macacões, zentais e outras
roupas de corpo inteiro são permitidas
apenas caso não seja possível visualizar
as partes íntimas ou seu contorno.
Art. 38. É proibido exibir fotos ou
qualquer material gráfico com
pornografia humana ou antropomórfica
(yiff) em locais públicos, áreas
destinadas ao evento, bazar furry.
1º Em caso de dúvidas a respeito dos
limites dessa regra, o participante deverá
consultar um staff.
Art. 39. É proibido comportamento
sexual ou comportamento que
ultrapasse o limite de demonstração
pública de afeto.
Art. 40. É proibido contato físico entre
maiores e menores de idade que
extrapolem o limite de um abraço
amistoso/fraternal ou beijos de
saudação/cumprimento.
Art. 41. Armas de fogo, armas de
pressão, armas brancas, soco inglês ou
qualquer utensílio que infrinja ferimento
a outrem são totalmente proibidos.
1º – Conforme determinação do Exército
Brasileiro, airsofts são consideradas
armas de pressão, sendo proibidas
dentro dos locais do evento.
2º – Réplicas ou armas de brinquedo
que componham o traje de um
personagem devem ser apresentadas
ao staff no momento do credenciamento

para vistoria e liberação.
3º – As réplicas ou armas de brinquedos
não são permitidas dentro das salas de
conferência, nos corredores e hall do
hotel.
Art. 42. Tesouras, agulhas, pregos,
alfinetes e outros utensílios cortantes
estão proibidos no lounge do centro
de convenções e nas áreas comuns do
hotel, salvo se estiver guardado com
demais materiais para reparo de fursuits
e/ou outras vestimentas/adereços e
sejam utilizados unicamente para este
fim dentro da sala reservada para o
fursuiters ou nos quartos do hotel.
Art. 43. Brincadeiras que envolvam lutas
simuladas (incluindo simulação de luta
com espadas e armas falsas) não são
permitidas dentro do hotel.
SEÇÃO 4 – DOS PROCEDIMENTOS
Capítulo 1 – Disposições gerais
Art. 44. Em caso de descumprimento das
regras acima, serão responsabilizados
todos os envolvidos e/ou hóspedes dos
quartos em questão.
Art. 45. Participantes que exagerarem na
dosagem alcoólica e que estejam em
estado de incapacitação serão levados
a seus quartos e será acionada uma
ambulância do SAMU.
Art. 46. Qualquer participante flagrado
em posse de drogas, substâncias
entorpecentes ou outras não permitidas
por lei, tampouco com respectivos
registros ausentes nos órgãos
competentes, terão seus nomes
comunicados à autoridade policial para
que tomem as legais providências, bem
como serão sumariamente expulsos
imediatamente do evento.
Art. 47. Caso o participante presencie
alguma situação de descumprimento
das regras ou tenha dúvidas sobre as
mesmas, o mesmo deverá entrar em
contato imediatamente com qualquer
staff ou com o chairman do evento
(resguardado o anonimato), sob pena
de aplicação do parágrafo único deste
artigo.
Parágrafo único: A Brasil Furfest se exime
de qualquer responsabilidade sobre
apuração de fatos/ocorrências relatadas
após o fim do evento, bem como
respectiva e eventual punição.
Art. 48. Em caso de barulho excessivo,
em qualquer local, será dado apenas
um aviso por parte do staff do evento.
O segundo aviso será feito pelos
funcionários do hotel acompanhados de

autoridade policial.
Capítulo 2 – Da inscrição
Art. 49. De acordo com a legislação
vigente, a inscrição para a Brasil FurFest
é considerada compra feita pela internet,
e possui período de 7 (sete) dias
corridos para desistência da inscrição, a
partir da data do pagamento.
Art. 50. O prazo de devolução do dinheiro
pago não deverá ultrapassar 30 (trinta)
dias após o pedido de cancelamento
e será feito de acordo com o meio de
pagamento utilizado pelo participante;
1º – Para meios de pagamento tais
como PayPal, PagSeguro, MOIP,etc, será
efetuado o cancelamento da transação,
gerando o estorno automático.
2º – Para pagamentos efetuados através
de depósito em conta, a devolução será
efetuada através de depósito do valor em
conta apontada pelo participante.
Art. 51. Caso o participante desista
e queira repassar sua inscrição para
terceiros, a mesma somente poderá ser
efetuada mediante aprovação da Brasil
FurFest, e até a data limite 45 (quarenta e
cinco) dias antes do evento, ou seja, às
23h59 de 09 de julho de 2019 (Horário
de Brasília).
1º – A Brasil FurFest não se
responsabiliza por acertos financeiros
entre os participantes, e não fará
intermediação da negociação realizada
no caput entre os participantes.
Art. 52. Serão considerados “menores
de idade acompanhados” aqueles que
estejam acompanhados de pelo menos
um dos pais ou de guardião/tutor ou
responsável, conforme apresentação
de documento que prove a guarda do
menor.
1º – Estando acompanhado de um dos
pais, basta apresentar os documentos de
identidade originais do menor e do pai e/
ou mãe no momento do credenciamento
no dia do evento.
2º – Em caso de estar acompanhado de
um guardião/tutor ou parente devem ser
apresentados documentos de identidade
originais do menor e do guardião/tutor
ou pais, além de cópia autenticada
do documento que prove a guarda do
menor, para credenciamento no dia do
evento.
Art. 53. Serão considerados “menores
de idade desacompanhados”, os
menores de 18 anos idade, que sejam
brasileiros. Conforme rege o artigo 82
do Estatuto da Criança e do Adolescente

(Lei 8.069/1990) no que se trata a
presença de menores em hotéis, estes
deverão obrigatoriamente apresentar
no ato do credenciamento todos os
seguintes documentos:
I – Autorização de ambos os pais
ou de responsável legal/tutor
preenchida corretamente, conforme
modelo disponível no site do evento,
devidamente assinada com firma
reconhecida em cartório (em duas vias)
autorizando um maior de idade como
responsável, que esteja inscrito no
evento e não faça parte da organização
do evento;
II – Cópias autenticadas dos documentos
dos pais (em duas vias). Em caso de
guardião/tutor, cópias autenticadas de
documento que comprove a guarda do
menor (em duas vias), além de cópias
do documento do guardião/tutor (em
duas vias); e
III – Documento original de identidade
do menor e do maior de idade
responsável nomeado pelos pais,
que será responsável legal do menor
desacompanhado durante o evento.
Art. 54. Menores de idade que não
sejam brasileiros, serão considerados
“menores de idade estrangeiros” e,
só poderão participar do evento na
presença de um dos pais e estando
munidos de documentos de identidade
originais.
Art. 55. Demais disposições sobre o
cadastro, as inscrições e o pagamento
estão nos Termos de Serviço que o
participante deve assinalar que leu e
compreendeu ao final da inscrição via
website do evento.
SEÇÃO 5 – DAS PENALIDADES
Art. 56. O descumprimento das regras
será punido adotando-se o seguinte
procedimento:
na primeira incidência, será
providenciado um aviso verbal ao
participante; na segunda incidência
(não necessariamente no mesmo
descumprimento), será aplicada uma
advertência por escrito, identificadas
duas testemunhas do descumprimento.
na terceira incidência, o participante
será expulso imediatamente da
edição do evento ao qual esteja
inscrito e, a depender da gravidade do
descumprimento, com posterior decisão
sobre banimento permanente.
Art. 57. Quaisquer ações que causem
interferência ao andamento do evento

resultarão em expulsão imediata dos
participantes envolvidos e, em caso
mais grave, convocação de autoridade
policial para ser lavrado boletim de
ocorrência, notadamente:
I – Que afetem a relação entre os
participantes e/ou entre os participantes
e o staff;
II – Que causem desconforto ou
constrangimento aos participantes e/ou
ao staff; e
III – Que causem danos materiais
ao hotel e/ou locais que abriguem
atividades do evento.
Parágrafo único: em sendo constatada
atividade que notadamente tem o fito
de macular ou causar dano financeiro
ao evento, quer seja antes, durante ou
após sua execução, permitirá que o staff
negue ou cancele a inscrição realizada
na edição presente e demais no futuro,
a ser ponderada pela gravidade do dano.
Art. 58. Em caso de infrações cometidas
por menores de idade, os pais,
guardiões/tutores e os responsáveis
legais nomeados pelos pais serão
responsabilizados e punidos em
conjunto com o menor de idade, de
acordo com este regulamento.
Art. 59. Se danos forem causados
no hotel e a staff for comunicada de
tal ocorrência, os participantes serão
sumariamente expulsos do evento.
Art. 60. Os participantes que
descumprirem estas regras serão
expulsos do evento e, posteriormente,
poderão ser banidos permanentemente
do evento, conforme julgamento do staff.
SEÇÃO 6 – DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Art. 61. Ocorrências não cobertas por
este regulamento serão decididas pelo
staff e/ou chairman do evento, seguindo
a legislação vigente;
Art. 62. Este regulamento poderá sofrer
alterações até a data do evento, sendo
que os participantes devem assinar
no momento do credenciamento
um termo aceitando o mesmo e se
comprometendo a seguir as regras aqui
dispostas;
Art. 63. Em caso de quaisquer dúvidas
acerca deste regulamento, favor
consultar imediatamente o staff ou o
chairman do evento;
Art. 64. Este regulamento entrará em
vigor imediatamente após publicação
em site oficial e páginas do evento nas
mídias sociais.
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Pepper Coyote é um músico americano,
parceiro do convidado de honra da Brasil
FurFest 2018, Fox Amoore, na dupla
Foxes and Peppers. O músico também
é vocalista e violinista na banda de rock
progressivo/folk “Look Left”.
Pepper, ou Pepper Artful como é
chamado dentro da plataforma Second
Life, é conhecido por suas performances
musicais em convenções furry cheias de
piadas e performance musicais pouco
usuais.
O consagrado álbum #Hashtag,
criado em parceria com Fox Amore, é
considerado um clássico musical dentro
do furry fandom em todos os cantos do
planeta. O trabalho é uma coletânea de
14 faixas que tem como inspiração sua
experiência enquanto participante da
Anthrocon, a segunda maior convenção
furry do mundo, realizada anualmente em
Pittsburgh, EUA.
A dupla Foxes and Peppers fará seu
famoso show sem censura na noite de
sábado, a partir das 23h, na Sala Centro.
Está é a primeira vez que ambos músicos
se apresentam juntos na América Latina.
Mais sobre Pepper Coyote:
foxesandpeppers.com
furaffinity.net/user/peppercoyote
twitter.com/peppercoyote
youtube.com/user/kirbycon2

Zeng Tiger

Pepper Coyote

Uma multidão de fãs e repórteres está tomando a pista do Aeroporto de Cegonhas
para acompanhar a chegada de nossos convidados de honra a Furtrópolis. XD
Na BFF, você vai ter a oportunidade estar em contato com eles sem a multidão.

2

Ramon Espechit, Zeng Tiger (ou até
mesmo Zenun para amigos mais antigos)
é um dos fursuit-makers brasileiros mais
conhecidos no exterior, devido a seu
incrível talento de criar fursuits únicas.
Zeng é mineiro de Manhuaçu e trabalha
na criação de fursuits desde 2010,
quando se apaixonou pelo furry fandom e
pela arte dos fursuits.
Desde 2017 morando em São Paulo,
expandiu seu ateliê e tem atendido cada
vez mais clientes internacionais.
Entre as criações de sua empresa, Furry
Machine, está a fursuit do convidado
de honra da BFF 2018, Crash Azarel
- possivelmente seu trabalho mais
reconhecido em todo o mundo.
Seu estilo e acabamento o levaram a
conquistar o mercado internacional e a
ser o convidado de honra da Harbor City
Fur Con, na Austrália, no ano passado.
Agora é a vez da Brasil FurFest
reconhecer mais esse talento brasileiro
do furry fandom.
Zeng apresentará um painel chamado
“Fursuits para Iniciantes”, na sala Centro,
domingo, às 14h. Não perca!
Mais sobre Zeng Tiger:
twitter.com/furrymachine
facebook.com/furrymachine
furaffinity.net/user/furrymachine
youtube.com/furrymachine

Baixe o tema “Try Everything” executado pela dupla Foxes em Peppers em:
www.brasilfurfest.com.br/brasilfurfest2019

Os artistas do nosso fandom produzem
desde arte a artesanato, passando por
acessórios e outros itens maravilhosos!
E você pode comprar tudo no nosso Bazar!
O Bazar Furry, também
conhecido em outras
convenções
furry
realizadas mundo afora
como Dealer’s Den ou
Artist’s Alley, é o espaço
reservado em uma
convenção furry para
que artistas, artesãos,
fursuit-makers
e
escritores
vendam
sua arte, histórias
em
quadrinhos,
livros, bichos de
pelúcia, acessórios,
partes de fursuit
e uma infinidade
de outros itens
comercializáveis para
o público furry.
A
Brasil
FurFest
apoia a produção de
conteúdo artístico furry
desde seu início. O
Bazar Furry é realizado
todos os anos desde
a primeira edição em
2016, e a cada ano tem
atraído mais a atenção
dos participantes da
convenção.
Além de ser um ponto
de compra e venda de
24 .

itens voltados para a
nossa comunidade, o
Bazar Furry também
serve de vitrine para
o talento furry. Muitos
artistas aproveitam o
mercado livre para exibir
seu trabalho e vender
comissões de arte.
Em 2019, o Bazar Furry
contará com 34 mesas
com os mais variados
tipos de produtos sendo
comercializados.
Não deixe de dar uma
passada na loja oficial
da Brasil FurFest, que
possui os souvenirs
oficiais
do
evento,
além dos disputados
moletons com o logo da
convenção.
Venha conhecer os
artistas do furry fandom
no Bazar Furry e prestigie
seu talento comprando
os itens à venda.
Ao
fazer
suas
compras no Bazar Furry,
você estará apoiando
diretamente os furries e
o crescimento da nossa
comunidade. D
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A Brasil FurFest é mais do que apenas um lugar para fazer novos
amigos. Em 2018, Itrami e Luna se conheceram no evento e, após uma
paixão arrebatadora, passaram a viver juntos e hoje são casados.
Conheça essa história de amor que é a cara do nosso fandom!
A Brasil FurFest, sem
dúvidas, é um evento
onde muitas histórias
acontecem.
Algumas
são engraçadas, outras
são emocionantes, mas
esta é especial. É uma
história de amor que
mexeu com a vida de
dois participantes.
Itrami e Luna vieram
para a Brasil FurFest
2018 com motivações
diferentes. Ele já era
furry e estava querendo
participar do evento
fazia algum tempo. A
convenção já estava
sendo
incrível
para
Itrami, que arrematou
uma cabeça de fursuit no
Leilão de Caridade. Luna,
por sua vez, veio sem
grandes
expectativas,
acompanhando
uma
amiga furry. Até aqui
histórias normais de dois
participantes do evento...
26 .

Só que o destino,
sempre ele, resolveu
pregar uma peça e mudou
o rumo de suas vidas
depois da cerimônia de
encerramento, quando
os dois, que ainda não se
conheciam, acabaram
na mesma room party.
Assim
nasceu
o
relacionamento
entre
Itrami e Luna. “Um
conhecido em comum
fez uma festinha de
despedida com pizza
no último dia da BFF
2018 e ambos fomos
convidados. Eu criei
coragem e dei uma
cantada horrível nele,
mas funcionou”, conta
Luna aos risos.
Itrami diz que a
cantada de Luna não
pode ser revelada, mas
que o interesse dela
chamou sua atenção e
ambos curtiram o resto

da noite juntos.
Apesar
do
amor
à primeira vista, o
casal só decidiu dar o
próximo passo algumas
semanas depois do
evento. “Quando visitei
a Luna na cidade dela,
levei um anel de namoro”,
confidencia Itrami, que
acreditou desde o início
que a relação seria
duradoura.
O furry de apenas 19
anos conta que passou
cerca de um mês na casa
dela, e que o sentimento
de amor e a certeza
de que Luna seria a
pessoa certa para ser
sua companheira para
sempre, foi crescendo
ao longo do tempo.
“Chegou ao ponto que
a gente realmente se
perguntou: por que não
morarmos juntos?”.
Luna conta que, no
início, tinha dúvidas
se essa união iria para
frente. “Foi estranho
pra mim, porque eu
realmente
não
me
via tão cedo em um
relacionamento e não
entendia como ele tinha
ganhado espaço tão
rápido na minha vida”.
Apesar do choque
inicial, a rotina e o
carinho derreteram seu
coração. “É uma relação
de muito amor e muito
aprendizado. Acho que
acima de tudo temos
aprendido muito um com
o outro”, relata Luna.
“O mais importante da
relação é o amor, porque
é o que te motiva a se
empenhar em outras
coisas que também são
importantes”, completa
Itrami.
Após um pedido oficial
de casamento, com
a bênção da mãe de
Luna, Itamar e Pamella

(seus
nomes
reais)
oficializaram
perante
à lei sua relação em
30 de março deste
ano.
Uma pequena
festa para parentes
e
amigos
próximos
também marcou as

bodas dos dois furries
que se conheceram
na BFF. Agora o casal
tem toda uma vida
pela frente cheia de
planos. A Brasil FurFest
gostaria de homenagear
e parabenizar o casal

pela linda história que
começou na convenção e
deseja que nunca faltem
felicidade, sabedoria e
companheirismo.
Que o casal Itrami
e Luna seja feliz para
sempre! D

“Com certeza o evento é um divisor,
existe um antes e um depois e você
precisa participar pra saber.”
Itrami
“Pra mim a BFF é mais do que só um
evento, é uma possibilidade de conhecer
pessoas e deixar isso te transformar.”
Luna

Uma história cheia de aventura que
vai muito além dos desenhos.
Conheça Animus, a nova criação
de Keto Pagano e João Mausson.

A
Brasil
FurFest
orgulhosamente será o
palco do lançamento da
história em quadrinhos
Animus,
criada
pelos
ilustradores Keto Pagano e
João Mausson.
Nesse trabalho vamos
conhecer
Animus,
um
dragão cavaleiro que vive
em um mundo medieval
estilo RPG. A personagem
está em uma jornada muito
importante em busca de
algo de imenso valor a
qual muitos buscam, mas
poucos conseguem. Nesta
aventura, nosso dragão
herói carrega junto a si
uma joia muito preciosa e
delicada.
Animus precisa ficar cara
a cara com poderosos e
peculiares inimigos em
batalhas épicas para seguir
adiante, enfrentando os
fantasmas de sua própria

mente. Seria ele capaz de
superar suas angústias e
seguir sua jornada?
A HQ possui enigmas
para que o leitor desvende
e compreenda todos os
segredos do enredo, além
das interpretações dos
diálogos dos personagens.
Portanto, Animus é mais
do que uma história linear.
Pode-se dizer que o texto
se torna um divertido jogo
de busca em suas páginas.
A trama é roteirizada por
Keto Pagano e conta com
ilustrações excepcionais
do artista João Mausson,
que te colocam dentro
desse universo único.
Você pode comprar
a HQ Animus durante o
Bazar Furry ou na tarde de
autógrafos que os autores
participarão na BFF.
Prestigie os artistas do
nosso fandom! D

O lançamento da HQ e a tarde
de autógrafos com Keto Pagano
e John Mausson vão rolar no
domingo, às 14h, na Sala Avenida.
28 .
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Novas convenções furry estão surgindo em
países latinos e essa é uma excelente notícia
para o nosso fandom!
Argentina,
Espanha,
México e Brasil. Países
que às vezes parecem
muito distantes, mas que
possuem algo em comum:
a raiz latina.
Desde o ano de 2016,
convenções furry têm
surgido
nos
maiores
países latinos e essa
novidade é uma excelente
notícia para quem quer
viajar, conhecer outro país
e ainda participar de um
evento com furries!
É verdade que antes
já existiram algumas
convenções furries como
o Abando (Brasil), UFACon
e
Animales
Sueltos
(Argentina), mas essas
iniciativas
acabaram
desaparecendo com o
tempo.
O novo movimento
está baseado na troca
de
experiência
entre
as convenções com o
objetivo de que estas
convenções furry venham
para ficar.
Além de participarem
do grupo internacional
de convenções furry, os
eventos ibero americanos
criaram em 2019 um

grupo próprio para a
troca de informações
e experiências sobre
organização,
logística,
fornecedores, etc.
O objetivo é usar o
boom no crescimento do
número de furries nestes
países para consolidar
as convenções e apoiar
novas atividades do nosso
fandom.
As novas convenções já
começam com números
interessantes, como o
Furcamp, que vendeu
todas suas entradas para
2019 em poucos dias e
a convenção Confuror
do México que em seu
primeiro ano registrou
541 furries participantes,
se tornando a maior
convenção
furry
da
América Latina.
Vale registrar, também, o
primeiro ano da Argentina
FurFiesta
que
além
dos 234 participantes
arrecadou cerca de R$
8 mil em donativos para
caridade.
O fandom cresce e
aparece, agora com novos
sotaques e em todos os
cantos do mundo! D
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local:

local:

local:

local:

participantes:

participantes:

participantes:

participantes:

Buenos Aires,
Argentina
234 (2019)
site:

Guadalajara,
México
541 (2018)
site:

Ribeirão Grande, SP,
Brasil

50 (2019)
site:

Madri,
Espanha

341 (2018)
site:

furfiesta.com

confuror.org

furcamp.com.br

furrnion.org

A vontade de realizar
uma convenção furry
em Buenos Aires não
é nova. Ela existe
desde que o grupo
ArgentinaFurs nasceu
em 2009. Na época, o
fandom argentino tinha
sua própria convenção
realizada pela UFACon
na cidade de Rosário.
Ao longo dos anos,
dezenas de furmeets
foram organizados em
Buenos Aires e, graças
a isso, o grupo começou
a crescer.
Em agosto de 2017 e
graças à influência da
BFF, as engrenagens
começaram a girar e
ArFF teve sua primeira
edição em 2019, com
a participação de 234
furries de 10 países.
Já foi anunciada uma
nova edição para 2020.

A Confuror nasceu
do evento VidaFur, que
era realizado na cidade
de Guadalajara desde
2009.
O meet cresceu com
o tempo até que em
2017 os organizadores
decidiram realizar uma
convenção de hotel.
Em 2018, em seu
primeiro ano como
Confuror, o evento de
cara se tornou a maior
convenção latina.
A próxima edição da
Confuror será realizada
de 11 a 13 de outubro
de 2019 e terá como
tema as artes circenses
com o nome de “O
misterioso Freakshow
do Sr. Maw”.
Mais de 300 furries se
registraram durante o
early bird das inscrições
em janeiro.

O Furcamp nasceu em
2018 com o anúncio
de que o Brasil voltaria
a ter uma convenção
furry de acampamento
no ano seguinte.
De certa forma, o
Furcamp acaba sendo
um sucessor espiritual
da primeira convenção
furry
brasileira,
o
Abando, que se teve sua
última edição em 2016.
Os
organizadores
realizam a campcon
no mesmo local onde
o Abando foi realizado
durante 4 anos e o
evento possui uma
dinâmica similar.
Este ano, em sua
primeira
edição,
o
Furcamp reuniu 46
furries (mais o staff)
de diversos estados
brasileiros durante o
feriado do carnaval.

Um grupo de furries
espanhol resolveu criar
a convenção após
uma conversa informal
em um bar da capital
espanhola, Madri.
O grupo de trabalho
foi criado para que o
evento saísse do papel.
Em janeiro de 2017,
a Furrnion teve sua
primeira edição. Esta
reuniu cerca de 220
furries.
Ano
passado,
a
convenção cresceu e
registrou a presença de
341 participantes.
Em 2019, o evento se
mudará para o Hotel
Meliá Barajas, perto do
aeroporto madrilenho.
O nome da convenção,
“Furrnion“ nasceu da
junção de “Furry” +
“Reunión” (Reunião em
espanhol).
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Faça suas
doações para
a caridade
nas latas
laranjas
localizadas
em todo o
evento!

Em 2018, o Furry fandom arrecadou cerca
de US$ 600 mil em donativos. Este ano,
mais uma vez, a BFF se une a essa corrente
para ajudar os animais de rua de Santos!
Mais do que ser uma
convenção furry, a Brasil
FurFest deseja também fazer a
diferença.
Com esse intuito e seguindo
a tradição das convenções furry
realizadas por todo o mundo,
uma de nossas atividades é a
campanha de caridade.
A Brasil FurFest é o primeiro
evento furry brasileiro a
arrecadar donativos de seus
participantes.
Em 2016, os furries doaram
R$ 420 para a Mapan, entidade
que recolhe animais de rua,
dando abrigo e buscando
pessoas que desejam adotar
bichinhos de estimação de
maneira responsável.
Na Brasil FurFest de 2017,
foram arrecadados R$ 2.668,10
para a então ONG SOS Vida Pet
Baixada Santista, que possui
um trabalho social de apoio a
abrigos para animais de rua.
A campanha de caridade
de 2018 chegou a números
grandiosos, levantando mais
de R$ 12 mil em donativos para
a renomeada SOS Vida Pet
Litoral. O dinheiro foi totalmente
investido em ração, consultas
veterinárias e melhorias nos
abrigos.
A ONG mantem atualizado
em suas páginas do facebook
e instagram as informações e
notas fiscais referente ao uso

dos donativos arrecadados na
Brasil FurFest.
Agora em 2019, a campanha
de caridade tem o objetivo de
manter essa ajuda às dezenas
de abrigos mantidos por
cidadãos comuns de Santos,
que amam os animais e os
recolhem da rua de maneira
voluntária.
Os bichinhos permanecem
nos abrigos até serem adotados
de por pessoas que também
amam animais.
A meta da Brasil FurFest
em 2019 é conseguir um valor
ainda maior que o arrecadado
no ano passado para ajudar
esse grupo a continuar com
seu trabalho e para mandar
uma forte mensagem para o
mundo que o furry fandom tem
responsabilidade social.
Convidamos todos os furries
a deixarem seus donativos
nas latas laranja de caridade
durante o todo o fim de
semana. Também é possível
doar ração e outros itens para
serem usados nos abrigos.
Além dos donativos, os staffs
da BFF vão propor alguns
desafios durante o evento, com
intuito de elevar a arrecadação
de fundos para a campanha de
caridade.
Participe, doe, ajude. Quando
nos unimos, nós podemos
realizar coisas incríveis! D

Conheça mais do trabalho da SOS Vida Pet Litoral em:

www.facebook.com/sosvidapetlitoral
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Participe do Leilão de Caridade,
que vai acontecer no domingo,
a partir das 15h, na Sala Centro.
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Queremos deixar registrado nosso agradecimento
a todos os furries e simpatizantes do fandom que
ajudaram a fazer mais uma edição da Brasil FurFest.
O nosso sonho de realizar uma convenção furry de
hotel no Brasil continua mais vivo que nunca.
A todos vocês nosso muito obrigado!

Aeron (Megaplex)
Aryane Sartori Traduções
B3 Eventos
Bomboliche Extra Anchieta
Bruna Migues
Claisto Fox
Crash Azarel
Dixie (Foxes and Peppers)
Furry Amino Português
Furry Brasil
Furry Brasil 2.0
Furry Fandom Brasil (FB)
Furry Machine
Gamibri Bat
George Corrêa
Hino Pup (Megaplex)
Hugo Hora
Hwei Chow
Iain Armour
Ibis Gonzaga Praia
Igor Cebarros (ZNC)
KP Pup (Megaplex)
MarshMello
Policho (ArFF)
RedfoxR
Setzer
Shad
Shibuya Corp
SOS Vida Pet Litoral
Up! Trampolim Park
Visumania
Zaqueo (ArFF)
APOIO
Converse
Converse Brasil
Mercure Santos Hotel
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MERCURE SANTOS HOTEL
Abner Maciel
Adeval Carvalho
Cassio Albuquerque
Eduardo Trufadão
Elenice Silva
Eric Bergamo
Fernando Rocha
Flavio Augusto
Gabriel Oliveira
Gabriela Vega
Guilherme Soares
Leandro Santos
Leticia Malta
Luana de Oliveira
Marcelina Gomes
Mauricio Rubi
Natalia Souza
Neia Santana
Pedro Almeida
Robson Oliveira
Rose Oliveira
Sheila Silva
FCLR/FLEF
Anthrocon
Argentina FurFiesta
Boliche & Furries SC
Confuria
Confuror
Ferabowl
Furcamp
Furrnion
Furry Weekend Atlanta
Furstrike
IndyFurCon
Megaplex

