
  
 Os Misfits favoritos da Liga Overwatch: Florida Mayhem 

A organização de e-sports Misfits Gaming revela sua marca para a franquia na Liga Overwatch 
 
 
FLÓRIDA (2 de novembro de 2017) – Hoje a organização de e-sports da Flórida, a Misfits Gaming, deu o 
nome oficial e revelou a marca de sua equipe na Liga Overwatch™: a Florida Mayhem. “Estamos 
empolgados em finalmente revelar a Florida Mayhem. Nosso principal objetivo era conquistar os 
corações dos floridianos”, disse Ben Spoont, CEO da Florida Mayhem e da Misfits Gaming. “A Flórida é 
um estado efervescente e cheio de pessoas apaixonadas e trabalhadoras, valores que compartilhamos 
enquanto empresa local. Estamos animados em nos sobressair diante de todos e chegar com tudo 
depois de todas as grandes performances que vimos na Overwatch Contenders. Nosso objetivo é deixar 
a Flórida orgulhosa de nosso estilo de jogo explosivo (piada intencional)!” 
 
As cores da Florida Mayhem são amarelo, para representar a Flórida ensolarada (semelhante à bandeira 
de Orlando), vermelho, um tributo ao antigo lar dos Misfits e preto, uma homenagem às cores do Miami 
Heat, que no começo do ano investiu na Misfits Gaming. A palmeira é uma visão comum na Flórida e a 
bomba no logo simboliza o futuro impacto que a Mayhem terá no competitivo. 
 
A pré-temporada da Liga Overwatch começará dia 6 de dezembro de 2017 com uma série de partidas de 
exibição estrelando todas as 12 equipes. A temporada regular começará em 10 de janeiro de 2018 e 
continuará até junho, com as eliminatórias começando em julho. Os jogos serão realizados na Blizzard 
Arena Los Angeles em Burbank. Para maiores informações sobre a Liga Overwatch, visite 
https://overwatchleague.com/pt-br/. 
 
Siga a equipe no Twitter (@FLMayhem) e não se esqueça da hashtag #BringtheMayhem 
 
Sobre a Florida Mayhem 
A Florida Mayhem é uma das 12 equipes inaugurais da Liga Overwatch, de propriedade e administração 
da organização de e-sports Misfits Gaming e do CEO Ben Spoont. Cheia de talento global e sem medo 
de fazer as coisa de forma diferente, a Florida Mayhem tem o orgulho de representar um talento diverso 
e inovação global dentro da indústria. 
 
OVERWATCH, LIGA OVERWATCH, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT são marcas comerciais 
da Blizzard Entertainment, Inc. 
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