
Gente que  
faz bem

Este é um livro diferente, porque é sobre alguém 
muito especial: você. É um espaço para fazer coisas 
que vão colocar um sorriso no seu rosto e deixar sua 

vida mais alegre e feliz. São pequenas e grandes 
atitudes que vão te lembrar que tudo sempre pode 

ser melhor e mais divertido se a gente der  
uma chance, e que cada segundo da vida  

vale a pena até quando a gente tende a não 
acreditar muito.

Este é um livro sobre amor, felicidade e alegria de 
viver. Mas ele só vai acontecer completamente se 
você topar embarcar nessa loucura fazendo dele 
algo seu, de verdade. Cada minuto que dedicar a 
estas páginas fará com que este livro se torne mais 

completo e mais seu. Então vem! 

E fica aqui um convite: fotografe e publique tudo o 
que você fizer no seu Livro do Bem nas redes sociais 

com a tag #livrodobem. Porque o que é do BEM 
merece ser compartilhado! 

Jessica Grecco nasceu em São Paulo 
em 1989, é publicitária formada pela 
Faculdade Cásper Líbero e tem mania 
de criar blogs. Trabalhou como criativa 
digital na área de mídias sociais em 
agências de publicidade, como a FBiz, 
a New Vegas e a DM9DDB. Um dia, 
num intervalo de almoço, desabafou 
no Twitter: “Mas que coisa chata, esse 
pessoal fica só mandando indiretas 
ruins! Por que não enviamos indiretas 
do bem, tipo ‘gente que traz café 
da manhã pra gente’?”. No mesmo 
momento, sua amiga Ariane criou a 
página no Facebook e as duas co-
meçaram a compartilhar o sentimento 
com os amigos. Horas depois, a página 
já tinha mais de mil curtidas e não pa-
rou mais de crescer. Além de trabalhar 
com o que adora, é especialista em 
playlists e viciada irrecuperável em 
seriados, que assiste ao lado de seus 
quatro gatinhos. 

Acompanhe a Jessica: 

Twitter: twitter.com/bikinikills
Facebook: facebook.com/jessica.grecco
Facebook: facebook.com/5Coisas
Instragram: instagram.com/bikinikills

facebook.com/indiretasdobem
indiretasdobem.com.br/blog
instagram.com/instadobem

Compartilhe O Livro do Bem:
#livrodobem
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Ariane Freitas nasceu em São Paulo 
em 1990 e se apaixonou por letrinhas 
e desenhos quando era bem peque-
na. Cursou Jornalismo na Faculdade 
Cásper Líbero e trabalhou em diver-
sas agências de publicidade, como 
a Pólvora e a DM9DDB, sempre na 
área de criação digital e redes so-
ciais. Nesta última, conheceu Jessica 
Grecco, sua sócia no Indiretas do Bem, 
que hoje tem cerca de 6,5 milhões de 
seguidores. Administrar a página se 
tornou a profissão das duas, que tam-
bém realizam produção de conteúdo 
para web, campanhas publicitárias e 
licenciamento de produtos. É viciada 
em ler, tem mania de acumular livros, 
adora viajar e planeja sair ainda mais 
pelo mundo fotografando. Nas horas 
vagas estuda desenho para relaxar; 
aliás, as ilustrações deste livro são dela.

Acompanhe a Ariane:

Blog: lovemaltine.com.br
Twitter: twitter.com/lovemaltine
Facebook: facebook.com/lovemaltine 
Instagram: instagram.com/lovemaltine
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