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(57) Resumo: ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA SUTIÃ É descrito um acessório para peça de
vestuário, particularmente para sutiã, possuindo formato substancialmente triangular, tendo tiras de fixação que se estendem para
fora, a partir dos cantos superiores do acessório, que podem ser enroladas em torno das alças de um sutiã. Além disso, um canto
inferior pode ser enrolado em torno de uma porção central do sutiã. Uma faixa superior de material elastomérico, de preferência
localizada ao longo de uma borda superior da roupa de baixo, mantém o acessório seguramente acomodado contra o peito de
uma mulher, durante o uso. O acessório é, de preferência, construído a partir de duas camadas de material, uma camada externa
e uma camada interna, de modo a que a camada externa esconda quaisquer rugas ou deformações causadas pela tensão que o
canto inferior provoca ao puxar a camada interna enquanto o acessório está sendo usado. Características adicionais incluem tiras
de extensão, que permitem que a usuária adapte o acessório para um maior peito e/ou tamanho de sutiã, vista o acessório sem
um sutiã, e use jóias removíveis.
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RELATÓRIO DESCRITIVO 

ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA SUTIÃ 

REFERÊNCIA CRUZADA COM PEDIDOS DE PATENTE RELACIONADOS  

[001] Este é um pedido de continuação do pedido de patente U.S. nº 

12/778.212, depositado em 12 maio de 2010, aqui incorporado como referência 

na sua totalidade. 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

[002] Esta invenção refere-se a roupas para mulheres, como roupas de 

baixo e sutiãs, e mais particularmente a um dispositivo que se acopla a um sutiã e 

simula uma camisola ou camiseta regata, cobrindo a área do peito e/ou do colo de 

uma usuária, permitindo que a usuária use tops e vestidos decotados de maneira 

formal, ou em quaisquer outras situações em que uma vestimenta menos ousada 

seja adequada. 

[003] Há muitos ambientes, tais como no trabalho, em escolas, igrejas, 

etc. onde é considerado inadequado que as mulheres usem tops ou vestidos 

decotados, que revelam muito o colo. Muitas mulheres possuem vestidos e / ou 

tops que são formais, mas decotados. Portanto, uma mulher pode ficar muito 

limitada em suas opções no que diz respeito à roupa para o trabalho e para outras 

situações. Tentativas anteriores foram feitas para desenvolver peças de vestuário 

que se acoplam aos sutiãs ou que fazem com que os tops ou vestidos decotados 

cubram o colo exposto. 

[004] No entanto, muitas destas peças de vestuário não se acoplam muito 

bem aos sutiãs a ponto de garantir com segurança que as peças de roupa não se 

soltem e, também, que se acomodem confortavelmente contra o peito de uma 

mulher. Um outro problema com essas peças de vestuário é que elas não são 

ajustáveis, e assim não se adaptam a diferentes tamanhos de peito e/ou 
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diferentes tamanhos de sutiãs. Um problema adicional com essas peças de 

vestuário é que algumas usam meios de fixação, tais como adesivos, cordões, 

ganchos, etc., para prender as peças de vestuário ao sutiã ou à roupa externa. 

Esses meios de fixação são propensos a falhas, devido ao fato de que meios de 

fixação tais como adesivos nem sempre aderem, e não permitem que uma 

usuária reutilize a peça de vestuário sem precisar aplicar um novo adesivo. Além 

disso, meios de fixação tais como ganchos ficam visíveis através da roupa 

externa, deixando assim evidente que uma mulher está usando um dispositivo 

para cobrir o colo que simula uma camisola ou camiseta regata. Ainda mais um 

problema que os dispositivos anteriores apresentam é que eles não se acoplam a 

sutiãs sem alças, do tipo tomara-que-caia. 

[005] Assim, existe a necessidade de uma roupa de baixo que se acople 

com segurança a um sutiã da usuária, seja ajustável ao peito de uma mulher e/ou 

ao tamanho do sutiã, dê a impressão de ser uma roupa de baixo verdadeira, tal 

como uma camiseta regata, proveja meios de fixação reutilizáveis, e possa ser 

utilizada mesmo sem um sutiã. 

[006] O estado da arte anterior relevante inclui as seguintes referências: 

[007] Patente U.S. 2007/0281585, Inventor Calamari et al., 

publicada/emitida em 12/06/2007; 

[008] Patente U.S. 4.955.846, Inventor Greenberg, publicada/emitida em 

09/11/1990. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

[009] O objetivo principal da presente invenção consiste em prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que se acopla com 

segurança ao sutiã de uma usuária. 
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[0010] Um outro objetivo da presente invenção consiste em prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que é ajustável ao peito 

de uma mulher e/ou ao tamanho do sutiã. 

[0011] Um objetivo adicional da presente invenção é prover um acessório 

para peça de vestuário, particularmente sutiã, que dá a impressão de ser uma 

roupa de baixo verdadeira, tal como uma camiseta regata. 

[0012] Um outro objetivo da presente invenção consiste em prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que provê um meio de 

fixação reutilizável. 

[0013] Um outro objetivo adicional da presente invenção é prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que provê meios de 

fixação que não são visíveis através de uma roupa externa. 

[0014] Um outro objetivo da presente invenção consiste em prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que se acomoda de 

forma segura contra o peito de uma mulher. 

[0015] Mais um objetivo adicional da presente invenção é prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que se acopla a um sutiã 

sem alças (tomara-que-caia). 

[0016] Um objetivo adicional da presente invenção é prover um acessório 

para peça de vestuário, particularmente sutiã, que permite a colocação de jóias na 

peça de vestuário. 

[0017] Outro objetivo adicional da presente invenção consiste em prover um 

acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que pode ser colocado 

ou retirado rapidamente. 

[0018] Mais um objetivo da presente invenção é prover um acessório para 

peça de vestuário, particularmente sutiã, que pode ser usado sem um sutiã. 
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[0019] A presente invenção cumpre os objetivos acima e ainda outros, 

provendo um acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, que tem 

formato substancialmente triangular e tem uma superfície frontal, uma superfície 

posterior, uma borda superior, bordas laterais, cantos superiores e um canto 

inferior. Tiras de fixação estendem-se para fora, a partir dos cantos superiores. As 

tiras de fixação podem ser enroladas em torno das alças dos ombros de um sutiã 

ou, no caso de um sutiã sem alças (tomara-que-caia), em torno das alças laterais 

do sutiã. As tiras de fixação possuem meios de fixação, tais como fechos, botões, 

prendedores com gancho e aro, etc. Após as tiras de fixação serem enroladas em 

torno das alças de um sutiã, os meios de fixação localizados nas tiras de fixação 

são fixados a outros meios de fixação correspondentes localizados ao longo da 

borda superior do acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã. Pode 

haver uma pluralidade de meios de fixação localizados ao longo da borda 

superior, para permitir que uma usuária ajuste o comprimento das voltas feitas 

pelas tiras de fixação e, por conseguinte, a largura do acessório para peça de 

vestuário, particularmente sutiã. Meios de fixação também estão localizados no 

canto inferior do dispositivo. O canto inferior pode ser enrolado em torno da 

porção central de um sutiã. Depois do canto inferior ser enrolado em torno da 

parte central de um sutiã, os meios de fixação localizados no canto inferior são 

presos meios de fixação correspondentes situados na parte traseira do acessório 

para peça de vestuário, particularmente sutiã. 

[0020] Pode haver uma pluralidade de meios de fixação situados na parte 

de trás do acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã, para permitir 

que uma usuária ajuste o comprimento do laço, ou voltas, feitas pelo canto 

inferior, e, portanto, a altura do acessório para peça de vestuário e sutiã. 

[0021] Uma faixa superior de material elastomérico está localizada ao longo 

da borda superior do acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã. O 

material elastomérico mantém o acessório para peça de vestuário, quando 

vestido, firmemente acomodado contra o peito de uma mulher. O acessório para 
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peça de vestuário e sutiã é, de preferência, construído a partir de duas camadas 

de material, uma camada externa e uma camada interna. Uma vantagem de ter 

múltiplas camadas de material é que a camada externa esconde os meios de 

fixação, bem como quaisquer rugas ou deformações causadas pela tensão que o 

canto inferior provoca ao puxar a camada interna enquanto o acessório para peça 

de vestuário e sutiã está sendo usado. 

[0022] Características adicionais da presente invenção incluem tiras de 

extensão que se acoplam às tiras de fixação e permitem que uma usuária adapte 

o acessório para peça de vestuário e sutiã a um maior peito e/ou tamanho de 

sutiã. As tiras de extensão também podem ser usadas para que uma mulher 

possa ainda vestir o acessório para peça de vestuário sem usar sutiã. Por 

exemplo, uma longa tira de extensão que passa em torno das costas da mulher 

pode ser acoplada às tiras de fixação do acessório para peça de vestuário. O 

acessório para peça de vestuário, particularmente para sutiã, também pode incluir 

meios de fixação para a colocação de jóias na roupa. Os objetivos acima, e 

outros, e características e vantagens adicionais da presente invenção, ficarão 

ainda mais evidentes para aqueles versados na arte, após a leitura da descrição 

detalhada a seguir, em conjunto com os desenhos, nos quais são mostradas e 

descritas formas de incorporação ilustrativas da invenção. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

[0023] Na seguinte descrição detalhada, será feita referência aos desenhos 

anexos, em que: 

[0024] A fig. 1 é uma vista traseira de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção; 

[0025] A fig. 2 é uma vista traseira de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção, acoplado a um sutiã; 
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[0026] A fig. 3 é uma vista frontal de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção, acoplado a um sutiã; 

[0027] A fig. 4 é uma vista lateral em corte transversal, ao longo da linha 4-

4 da fig. 3, de um acessório para peça de vestuário, particularmente para sutiã, da 

presente invenção, acoplado a um sutiã; 

[0028] A fig. 5 é uma vista frontal de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção, acoplado à parte superior de 

um biquíni; 

[0029] A fig. 6 é uma vista frontal de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção, para uso com sutiãs sem alças 

(tomara-que-caia); 

[0030] A fig. 8 é uma vista frontal de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção, tendo jóias acopladas; e 

[0031] A fig. 9 é uma vista frontal de um sutiã tendo jóias colocadas por 

meio de tiras de extensão do acessório da presente invenção. 

DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE INCORPORAÇÃO PREFERIDAS 

[0032] Com o propósito de descrever a forma de incorporação preferida, a 

terminologia utilizada em relação aos elementos numerados nos desenhos é a 

seguinte: 

1. corpo     

2. superfície frontal  

3. superfície traseira  

4. borda superior   

5. borda lateral   

6. canto superior   

7. canto inferior   

8. tira de fixação   
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9. meios de fixação   

10. fecho     

11. faixa superior 

12. faixa inferior 

13. sutiã 

14. alças dos ombros 

15. alças laterais 

16. porção central 

17. camada externa 

18. camada interna 

19. deformação 

20. tira de extensão 

21. jóias 

22. meios de fixação 

23. parte superior de biquíni 

24. meios de acoplamento  

25. primeira extremidade 

26. segunda extremidade 

[0033] Com referência à fig. 1, é mostrada uma vista traseira de um 

acessório para peça de vestuário, particularmente para sutiã, da presente 

invenção. O acessório para peça de vestuário e sutiã compreende um corpo 1, 

que tem formato substancialmente triangular. O corpo 1 compreende uma 

superfície frontal 2 (como mostrado na fig. 3), uma superfície traseira 3, uma 

borda superior 4, bordas laterais 5, cantos superiores 6, e um canto inferior 7. 

Tiras de fixação 8 estendem-se para fora, a partir dos cantos superiores 6. Uma 

pluralidade de meios de fixação 9, tais como fechos 10, botões, prendedores de 

gancho e aro, prendedores de gancho e laço, etc., situam-se ao longo da borda 

superior 4 do acessório para peça de vestuário e sutiã e das tiras de fixação 8. 

Além disso, meios de fixação 9 também estão localizados no canto inferior 7 do 

acessório para peça de vestuário e sutiã. Adicionalmente, uma pluralidade de 
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meios de fixação 9 estão localizados na superfície traseira 3 do acessório para 

peça de vestuário e sutiã, diretamente acima do canto inferior 7. Uma faixa 

superior 11, preferencialmente tendo qualidades elastoméricas, situa-se ao longo 

da borda superior 4 do acessório para peça de vestuário e sutiã. A faixa superior 

11 mantém o acessório para peça de vestuário e sutiã firmemente acomodado 

contra o peito de uma mulher, durante o uso. A faixa inferior 12, preferencialmente 

tendo qualidades elastoméricas, está localizada na superfície traseira 3 do 

acessório para peça de vestuário e sutiã, proporcionando um reforço para os 

meios de fixação 9, que estão localizados na superfície traseira 3 do acessório 

para peça de vestuário e sutiã, diretamente acima do canto inferior 7.  

[0034] Com referência às figs. 2 e 3, são mostradas respectivamente uma 

vista traseira e uma vista frontal de um acessório para peça de vestuário, 

particularmente para sutiã, da presente invenção, acoplado a um sutiã 13. Para 

fixar o acessório para peça de vestuário ao sutiã 13, as tiras de fixação 8 são 

enroladas em torno das alças dos ombros 14 do sutiã 13 ou, no caso de um sutiã 

sem alças (tomara-que-caia), são enroladas em torno das, sob e sobre as, alças 

laterais 15 do sutiã 13. As tiras de fixação 8 são então fixadas à borda superior 4 

do acessório para peça de vestuário, acoplando-se os meios de fixação 9 

localizados nas tiras de fixação 8, que conforme mostrado aqui são fechos 10, 

aos meios de fixação 9 correspondentes, localizados ao longo da borda superior 4 

do acessório para peça de vestuário. Em seguida, o canto inferior 7 é enrolado 

em torno de uma porção central 16 do sutiã 13. O canto inferior 7 é então fixado à 

superfície traseira 3 do acessório para peça de vestuário, acoplando-se os meios 

de fixação 9 localizados no canto inferior 7 aos meios de fixação 9 

correspondentes, localizados ao longo da superfície traseira 3 do acessório para 

peça de vestuário. 

[0035] Com referência à fig. 4, é mostrada uma vista lateral em corte 

transversal, ao longo da linha 4-4 da fig. 3, de um acessório para peça de 

vestuário, particularmente para sutiã, da presente invenção, acoplado a um sutiã 

Petição 870190120541, de 20/11/2019, pág. 17/41



 
9/11 

 

13. O acessório para peça de vestuário e sutiã é preferencialmente construído a 

partir de duas camadas de material, uma camada externa 17 e uma camada 

interna 18, ambas, de preferência, feitas de um material de tecido esticável. Uma 

vantagem de haver uma camada externa 17 e uma camada interna 18 é a que a 

camada externa esconde os meios de fixação 9, bem como quaisquer rugas ou 

deformações 19 causadas pela tensão que o canto inferior 7 provoca ao puxar 

para baixo a camada interna 17 enquanto o acessório para peça de vestuário e 

sutiã está sendo usado. 

[0036] Com referência à fig. 5, é mostrada uma vista frontal de um 

acessório para peça de vestuário, particularmente para sutiã, da presente 

invenção, acoplado à parte superior de um biquíni 23. O acessório para peça de 

vestuário e sutiã é usado com a superfície traseira 3 voltada para fora, quando 

usado na parte superior de um biquíni 23. Para fixar o acessório para peça de 

vestuário e sutiã à parte superior do biquíni 23, as tiras de fixação 8 são enroladas 

em torno das alças dos ombros 14 da parte superior do biquíni 23. As tiras de 

fixação 8 são então fixadas à borda superior 4 do acessório para peça de 

vestuário e sutiã, acoplando-se os meios de fixação 9 localizados nas tiras de 

fixação 8, que conforme mostrado aqui são fechos decorativos 23, a meios de 

fixação 9 correspondentes localizados ao longo da borda superior 4 do acessório 

para peça de vestuário. Em seguida, o canto inferior 7 é enrolado em torno de 

uma porção central 16 da parte superior do biquíni 23. O canto inferior 7 é então 

fixado à superfície traseira 3 do acessório para peça de vestuário, acoplando-se 

os meios de fixação 9 localizados no canto inferior 7 a meios de fixação 9 

correspondentes, localizados ao longo da superfície traseira 3 do acessório para 

peça de vestuário. Uma peça de jóia decorativa 21 está acoplada aos meios de 

fixação 9 localizados no canto inferior 7. 

[0037] Com referência à fig. 6, é mostrada uma vista frontal de um 

acessório para peça de vestuário, particularmente para sutiã, da presente 

invenção, para uso com sutiãs sem alças (tomara-que-caia). O acessório para 
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peça de vestuário e sutiã compreende um corpo 1 tendo formato 

substancialmente retangular. O corpo 1 compreende uma superfície frontal 2, uma 

superfície traseira 3, uma borda superior 4, bordas laterais 5, cantos superiores 6 

e cantos inferiores 7. Tiras de fixação 8 estendem-se para fora, a partir dos cantos 

superiores 6. Meios de fixação 9, tais como fechos 10, botões, prendedores de 

gancho e laço, prendedores de gancho e aro, etc. ficam localizados nas tiras de 

fixação 8. As tiras de fixação 8 são usadas em conjunto com uma tira de extensão 

20, que permite que a usuária prenda a borda superior 4 do acessório para peça 

de vestuário e sutiã em torno das costas da usuária. Além disso, tiras de fixação 8 

tendo meios de fixação 9 estendem-se para baixo a partir dos cantos inferiores 7 

do acessório para peça de vestuário e sutiã. Adicionalmente, meios de fixação 9 

estão localizados na superfície traseira 3 do acessório para peça de vestuário e 

sutiã, diretamente acima dos cantos inferiores 7. As tiras de fixação 8 localizadas 

nos cantos inferiores 7 podem ser enroladas em torno das, ou sob e sobre as, 

alças laterais 15 do sutiã 13. Uma faixa superior 11, de preferência tendo 

qualidades elastoméricas, situa-se ao longo da borda superior 4 do acessório 

para peça de vestuário e sutiã. A faixa superior 11 mantém o acessório para peça 

de vestuário e sutiã firmemente acomodado contra o peito de uma mulher, 

durante o uso.  

[0038] Em outra forma de incorporação, é mostrada uma tira de extensão 

20 do acessório da presente invenção. A correia de extensão 20 pode ser feita em 

vários comprimentos ou tamanhos. A tira de extensão 20 tem meios de fixação 9 

localizados em extremidades opostas que se acoplam aos meios de fixação 9 

localizados no acessório para peça de vestuário e sutiã, permitindo que uma 

usuária adapte o acessório para peça de vestuário a um maior peito e/ou tamanho 

de sutiã 13. As tiras de extensão 20 também podem ser usadas para que uma 

mulher possa ainda vestir o acessório para peça de vestuário sem um sutiã 13. 

Por exemplo, uma longa tira de extensão 20 pode ser acoplada às tiras de fixação 

8 do acessório para peça de vestuário e sutiã, e ser usada em torno das costas 

de uma usuária. 
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[0039] Com referência à fig. 8, é mostrada uma vista frontal de um 

acessório para peça de vestuário, particularmente para sutiã, da presente 

invenção, tendo jóias 21 colocadas. O acessório para peça de vestuário e sutiã 

pode ter meios de fixação 22, tais como alças, ganchos, grampos, etc., que 

permitem que uma usuária prenda uma peça de jóia 21 ou uma pluralidade de 

meios de acoplamento 24, tais como um cordão, uma fita, um arame, uma 

corrente, pérolas, contas, etc., tendo uma primeira extremidade 25 e uma 

segunda extremidade 26, ao acessório para peça de vestuário, ou diretamente a 

um sutiã. De preferência, os meios de fixação 22 estão localizados próximo dos 

cantos superiores 6 do acessório para peça de vestuário, particularmente sutiã. 

[0040] Finalmente, com referência à fig. 9, é mostrada uma vista frontal de 

um sutiã 13 tendo jóias 21 colocadas, através de tiras de extensão 20 do 

acessório da presente invenção. As jóias 21 ou uma pluralidade de meios de 

acoplamento 24, tais como um cordão, uma fita, um arame, uma corrente, 

pérolas, contas, etc., tendo uma primeira extremidade 25 e uma segunda 

extremidade 26, são acoplados ao sutiã 13, enrolando-se as tiras de extensão 20 

em torno das alças dos ombros 14 do sutiã 13, e através de meios de fixação 22 

que, conforme mostrado aqui, são anéis.  

[0041] Deve ser compreendido que embora uma forma de incorporação 

preferida da presente invenção seja ilustrada, ela não deve ser limitada à forma 

ou disposição específica das partes aqui descritas e mostradas. Será evidente 

para aqueles versados na arte que várias modificações podem ser feitas sem fugir 

do escopo da invenção, e a invenção não deve ser considerada limitada àquilo 

que está aqui descrito e mostrado no texto e nos desenhos. 
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R E I V I N D I C A Ç Õ E S 

 

1. "ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA 

SUTIÃ", que compreende: 

um corpo (1) tendo uma superfície frontal (2), uma 

superfície traseira (3), uma borda superior (4), pelo menos duas bordas 

laterais (5), pelo menos dois cantos superiores (6) e pelo menos um canto 

inferior (7); 

pelo menos uma tira de fixação (8) tendo uma porção 

proximal que se sobrepõe ao corpo, e uma porção distal que se estende para 

longe do corpo; 

pelo menos um elemento de fixação (9) localizado na 

superfície superior, sobre a uma tira de fixação (8); e pelo menos um dos 

seguintes: 

a) pelo menos um elemento de fixação (9) localizado na 

superfície traseira, a pelo menos uma tira de fixação 

(8) estendendo-se a partir de cada um dos pelo 

menos dois cantos superiores, com uma pluralidade 

de elementos de fixação (9) localizados na porção 

proximal da tira de fixação (8), e pelo menos um 

elemento de fixação (9) localizado na porção distal 

da tira de fixação (8); ou 

b) pelo menos um elemento de fixação (9) localizado 

nas  pelo menos duas bordas laterais, a pelo menos 

uma tira de fixação (8) estendendo-se a partir de 

cada um dos pelo menos dois cantos superiores e a 

partir de cada uma das pelo menos duas bordas 

laterais, com um elemento de fixação (9) localizado 

na porção proximal de cada uma das faixas das tiras 

de fixação (8) nas bordas laterais, e um elemento de 
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fixação (9) sendo localizado na porção distal de cada 

tira de fixação (8); 

caracterizado por o acessório compreender adicionalmente uma faixa 

superior (11) que possui qualidades elastoméricas, a faixa superior sendo 

localizada ao longo da borda superior (4) do corpo (1) de tal modo que a dita 

faixa mantenha o dito acessório preso no local quando em uso. 

2. "ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA 

SUTIÃ", de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do corpo (1) 

compreender ainda pelo menos uma camada externa (17) e pelo menos uma 

camada interna (18). 

3. "ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA 

SUTIÃ", de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de 

compreender adicionalmente uma tira de extensão (20) para estender o 

comprimento de pelo menos uma tira de fixação. 

4. "ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA 

SUTIÃ", de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de 

compreender adicionalmente uma porção de fixação (22) para acoplar uma 

peça de jóia (21) ao dito acessório para roupas. 

5. "ACESSÓRIO PARA ROUPAS, PARTICULARMENTE PARA 

SUTIÃ", de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, 

caracterizado por o corpo (1) ter formato triangular. 
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