
Omelete Company e streamer Baiano se juntam e anunciam novos 
conteúdos 

 
 
A empresa criadora da CCXP, GameXP e Omelete e streamer criador do CBOLAO lançam Ilha das 
lendas, conteudo exclusivo para a comunidade LOL no twitch. 
 
A Omelete Company começa o ano de 2023 com uma excelente notícia para os fãs de League of 
Legends, Gustavo “Baiano” Gomes chega para fazer parte da cozinha do Omelete. Com essa nova 
parceria, a maior empresa de Cultura Pop do Brasil, reafirma seu propósito de ampliar a força da sua 
produção de conteúdos e experiências para as comunidades de fãs de esports. Após o sucesso 
incontestável do Omelete, com o Gaules, que transformarou o canal do Streamer no maior canal de 
Esports do Mundo em 2022, agora, Omelete e Baiano passam a trabalhar juntos para criarem 
conteúdos e eventos para engajar e entreter toda a comunidade de LoL no Brasil criando inúmeras 
oportunidades para marcas e produtos entrarem com legitimidade neste mundo. 

O ex-jogador profissional de LoL Baiano se consolidou no cenário com a criação de vários projetos 
com foco no League of Legends, entre eles o CBOLÃO e o Baianalista, programa criado em 2019 que 
conquistou o público com seu tom bem-humorado e descontraído. Com a cobertura de vários 
campeonatos no currículo, alcançou picos de 120 mil espectadores simultâneos, com uma média de 
mais de 60mil. Agora chega o momento de encerrar este capítulo em sua jornada para começar uma 
nova aventura com o Omelete, o novo programa “A ilha das lendas”. 

A ilha das lendas terá um formato com um Squad formado por Mylon, esA, Minerva e Brucer. O 
programa já estreia em grande estilo, com a cobertura, a partir do fim de semana do CBLOL. Além 
disso, toda segunda-feira acontecerá uma messa redonda com participação de pro-players 
discutindo o que de melhor aconteceu na rodada de fim de semana. Os novos programas seguem 
tendo o DNA identificado com a comunidade brasileira de League of Legends e é o início de uma 
produção de conteúdo conjunta entre os membros do Squad. Todos os programas serão ao vivo na 
Twitch do Canal http://twitch.tv/baiano e nas redes sociais do Ilha das lendas, @ilhadaslendas. 

As novidades continuam. O CBOLÃO passará a ser organizado em conjunto com o Omelete, 
passando a ser um evento presencial com participação do público. 

Sobre o Baiano  

Gustavo “Baiano” Gomes é um dos grandes nomes do streaming no Brasil atualmente. Indicado 
como personalidade do ano pela Esports Awards em 2021, foi idealizador do CBOLÃO e 



apresentador do programa Baianalista, com média de mais de 60mil espectadores. Baiano já for 
jogador profissional de LOL e agora, em 2022 chega para fazer parte do Grupo Omelete Company. 
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