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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Juan Eduardo Tamayo Torres contribuiu para o dicionário com 6 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
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frazadas
cobertores é escrito incorretamente e deve ser escrito como "cobertorzinho" ainda seu significado:<br>No México, que
o termo é usado para expressar um pano não tão grande quanto envolva um bebê, " cobrir com cobertor " ou também a
dizer: " colocar o cobertor a criança " embora poderia ser usado para se referir a uma roupa para atender o frio que
realmente é a sua finalidade.

lóbrigo
A palavra lobrigo ou lobrigo, significa que a terra é enmontado, com muita grama, exemplo sua terra esta lobrigo.
gramaticalmente, o o é um som forte. Então você não deve acentuar. Lobrigo seria a coisa certa

megadiverso
Mega significa signigca grande e diversificada de uma variedade, em suma, é um universo muito variadas coisas,
objetos ou animais. etc. etc.

sanciones pecuniarias
Consiste em impor uma penalidade econômica a um cidadão para fazer algo impróprio ou para não cumprir com uma
ordem de qualquer autoridade.

soñar con limpiar frijol
Não existe, uma forma específica para dar interpretação ou significado de um sonho, como sonho de piolhos (ações
judiciais e pobreza), alguém a sonhar que você morra (longa vida), etc..., há livros que lhe dar algumas orientações,
mas dependem de todos, como ele acredita, pelos livros que eu li, (não me lembro o autor) sonho limpo "algo" como
seria apertar ou remover um problema.

super mercado
Popularmente conhecido a um supermercado só como Super, onde são feitas as vendas por atacado ou varejo de
diferentes linhas, mantimentos, eletrodomésticos, Artigos eléctricos, entre outros muitos.

