
Jessica Grecco nasceu em São Paulo 
em 1989, é publicitária formada pela 
Faculdade Cásper Líbero, tem mania de 
criar blogs, e é uma pessoa muito positiva 
(dizem que até demais). Trabalhou como 
criativa digital em agências de publicida-
de na área de mídias sociais como a FBiz, 
a New Vegas e a DM9DDB, e nesta última 
conheceu Ariane Freitas, amiga com a 
qual iniciou o Indiretas do Bem. Um des-
ses dias, no intervalo do almoço, desa-
bafou 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, Ariane 
criou a página no Facebook e as duas 
começaram a compartilhar o sentimento 
com os amigos. Algumas horas depois, a 
página já havia obtido mais de mil curtidas 
e não parou mais de crescer desde aquele 
6 de novembro de 2012, tendo atualmente 
cerca de 7,5 milhões de fãs. Hoje, ambas 
vivem profissionalmente de sua empresa, 
que espalha amor e inspira outras pessoas 
com seus projetos do bem. Além de traba-
lhar com o que adora, é especialista em 
fazer playlists e viciada irrecuperável em 
seriados, que assiste ao lado de seus qua-
tro lindos gatinhos, que enchem sua vida 
com mais amor ainda. É autora do best-
seller O Livro do Bem e do gift book O Livro 
do Amor, ambos pela Editora Gutenberg.
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Acompanhe a Jessica:

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

O mundo está muito acelerado. A todo momento 
somos bombardeados por informações, compromissos, 

mensagens, solicitações, notícias, pedidos e tantas 
outras coisas. Tudo acontece sem parar, estamos 

constantemente atrasados e com muito para fazer.  
Ufa! Precisamos de um pouco de… SOSSEGO! 

Por isso fizemos este livro: para que você tenha momentos 
só seus de relaxamento, tranquilidade e prazer, pintando 
e colorindo lindos desenhos, criados com muito carinho 
só para você, de qualquer idade. Desestresse-se, fique 

leve, escolha as cores e deixe seu artista interior falar 
mais alto. Você vai se surpreender com sua criatividade, 
com o resultado, e como sua vida ficará melhor se você 

reservar esses instantes para você. 

E fica aqui nosso convite: fotografe seus lindos trabalhos 
do Livro do Sossego e publique nas redes sociais  

com a tag #livrodosossego. Porque o que é BELO  
merece ser compartilhado!

facebook.com/indiretasdobem
indiretasdobem.com.br/blog
instagram.com/instadobem
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Ariane Freitas nasceu em São Paulo em 
1990 e se apaixonou por letrinhas e de-
senhos quando era bem pequena. O 
fascínio por ouvir e contar histórias a le-
vou a cursar Jornalismo na Faculdade 
Cásper Líbero e a criar dezenas de blogs. 
Trabalhou em diversas agências de pu-
blicidade, como a Pólvora e a DM9DDB, 
sempre na área de criação digital e redes 
sociais. Nessa última, em 2012, conheceu 
sua amiga Jessica Grecco, que mais tarde 
viria a ser sua sócia no Indiretas do Bem, 
a página do Facebook que nasceu por 
acaso, no horário de almoço, como uma 
“piada interna”, e que hoje tem cerca de 
7,5 milhões de seguidores e se tornou a 
profissão de ambas, que realizam produ-
ção de conteúdo para web, campanhas 
publicitárias e licenciamento de produtos. 
É viciada em ler, tem mania de acumular 
livros nas prateleiras de sua casa, em São 
Paulo, adora viajar e planeja sair ainda 
mais pelo mundo fotografando e regis-
trando tudo o que puder. Escreve histórias 
em um diário que fica muito bem escon-
dido e estuda desenho para relaxar. Aliás, 
as ilustrações que você encontra espa-
lhadas pelas páginas deste livro são dela. 
É autora do best-seller O Livro do Bem e 
do gift book O Livro do Amor, ambos pela 
Editora Gutenberg.
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Acompanhe a Ariane:

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


