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O Besouro-Hércules (Dynastes hercules) é um coleóptero. Habita os bosques
tropicais e equatoriais da América Central e do Sul. É um dos maiores besouros que
existem, já que os machos adultos chegam à alcançar 17 cm de comprimento
Camiseta Gangsta RAP Made Me Do It com estampaincluindo
Description
na parte
frontal
seu
enorme chifre torácico. É o maior das espécies conhecidas do gênero
Dynastes, e só existem duas espécies de besouros maiores do que ele, os
cerambicídeos: Macrodontia cervicornis e o Titanus giganteus da Amazônia.
O besouro foi escolhido para representar O logo da Doggueto, pois devido as
necessidades de sobrevivencia, ele chega a ter que carregar mais de 10 vezes o seu
Cor preta
peso. Assim traçando um comparativo, como as dificuldades que nós, negros e
100% algodão
favelados somos submetidos nas periferias brasileiras, o Besouro Hércules é um
Estampa em Silk
ótimo representante para o esforço e dedicação, que temos que ser submetidos,
para atingirmos nossos objetivos.
A Doggueto não é simplesmente uma marca de roupa, mas uma forma inovadora de
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vestir o público jovem, permitindo que este interaja politicamente, socialmente e
culturalmente, com o meio que vive, através das roupas que veste.
Todos os produtos da Doggueto são pensados com o objetivo de agregar para os
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usuários, a auto estima, consciência, respeito, a tolerância e a auto valorização.
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Reviews
There are yet no reviews for this product.
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TERMOS DE USO

Para lhe ajudar a realizar suas compras em nossa loja virtual,
criamos os “Termos Gerais de Uso”. Este documento contém
os termos e as condições que regerão a utilização da página
eletrônica (site) em que poderão ser adquiridos produtos. Nele,
você encontrará várias informações que lhe ajudarão a
solucionar dúvidas que possam surgir durante sua compra em
nosso site.
Esperamos que você tenha uma ótima experiência de compra
em nossa loja virtual. Nossa equipe está sempre disposta a lhe
ajudar caso tenha qualquer dúvida, sugestão ou reclamação
relativa a nossos produtos ou nosso atendimento. Para entrar
em contato conosco, basta enviar um e-mail para
contato@doggueto.com.br.
Leia este documento atentamente antes de iniciar o
procedimento de compra. Ele contém as regras sobre o uso,
bem como as nossas políticas e as condições para a compra dos
produtos disponibilizados na loja virtual. Este documento está
sujeito a eventuais alterações, a qualquer tempo, devido a
mudanças no site, utilização de novas tecnologias ou sempre
que a Doggueto julgar necessário, motivos pelos quais
recomendamos sua verificação a cada compra.
Ao comprar um produto por meio de nossa loja virtual, você
deverá declarar que conhece e concorda com todos os termos e
condições previstos neste documento.
Conteúdo
As informações disponíveis no site da loja são cuidadosamente
revisadas e atualizadas com frequência por nossa equipe. No
entanto, é possível que o site contenha erros tipográficos,
incorreções ou omissões relacionados à descrição e à
disponibilidade dos produtos, bem como aos preços
informados. A Doggueto se reserva ao direito de corrigir
eventuais erros e omissões a seu exclusivo critério, podendo
modificar e atualizar as informações contidas neste site a
qualquer momento e sem comunicação prévia.
O site poderá ser modificado, suspenso ou extinto total ou
parcialmente. Qualquer preço, produto, informação ou
conteúdo do site poderá ser modificado ou suprimido sem
comunicação prévia.
Produtos Oferecidos
Na Doggueto você poderá adquirir produtos da marca
Doggueto, bem como das marcas parceiras. Os produtos
colocados à venda em nossa loja virtual podem ser diferentes
dos produtos disponibilizados em lojas físicas. Assim, é
possível que um produto vendido no site não seja encontrado
em uma loja física, e vice-versa.

