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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.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 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.
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lenitivo
Significa que amolece ou amolece. Nome dado a um analgésico ou analgésico. Droga que é usada para controlar ou
remover a dor. Isso acalma, que apazigua. Sedativo, tranquilizante, amaciante, reconfortante, analgésico, balsâmico.
Isso alivia ou atenua.

lenitivos
Na medicina é um tipo de medicamento que amacia um tumor atenua, alivia ou reduz a irritação. Elemento, droga ou
atividade que remove uma condição ou uma sanção, MT é física ou moral.

lenocidio
Significa morte de um chulo, chulo ou chulo. A morte é dada a uma pessoa que o tráfico de mulheres e prostitutas-los.
Assassinato de um chulo, chulo ou procurador. Não confunda com bordéis que significa Pimp, tolerar, ser cúmplice,
abettor. Por esta razão uma casa namorando ou envolvidos em prostituição, disse bordéis de casa ou tolerância.

lenoje
É uma etiqueta ocasional e ocasional da roupa, geralmente dos T-shirt vendidos por Amazon.

lenon
O termo indicado é lenon. Aumento len (fio de fio apertado) . Fio de lã low-tight.

lentamente
Significa devagar, sem pressa, lentamente.

lentejo
Na Colômbia significa lento, lerdo, desajeitado. Leva muito tempo para pensar ou entender. Também na gíria política
está a pessoa que aceita o cargo, em um governo governante contrário aos seus princípios.

leñatero
É um dos nomes comuns de um pássaro, também conhecido como um spinero comum ou añunbi. Ele está localizado
no sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. Seu nome científico é Anumbius annumbi e pertence à família
Furnariidae.

leñero
Pode significar várias coisas na Colômbia: definir, pilha, pilha de lenha. Pessoa que produz ou negocia com lenha. Na
linguagem coloquial dos jogadores de futebol, ele é o jogador áspero ou duro que é caracterizado por demolir seus
oponentes. Também os chamamos de varredores ou foice. Jogo difícil.

leñosos
Isso significa que eles são difíceis, porque eles contêm lignina. Lignosos, para produzir carvão. Madeira dura, dura,
seca. Xilosos.

leoncillo
É uma classe de felide americano, também conhecido como Yaguarundí, onça, Candingo, zonto ou gato mourisco.

Seu nome científico é Puma yagouaroundi e pertence à família Felidae.

leonesista
Pode ser considerado como uma pessoa que defende ou promove o movimento de independência de Leão, na
Espanha. Ele também pode ser a pessoa que defende o Lionsismo ou a maneira de falar sobre leões e todos os seus
costumes (dialeto cabreirés, senabrés).

leonina
Significa pessoa pertencer ao signo do Zodíaco Leo. Relativo ao leão ou Leoa. Também no judiciário é uma ação ou
um compromisso no qual apenas benefícios para uma das partes são evidentes. Vantajosa, tendenciosa.

leonino
Na Colômbia, significa desvantajoso para uma das partes. Abusivo, vantajoso, arbitrário, injusto, tendencioso,
manipulado, fixo. Com benefício para aquele que faz isso. Também pode significar em relação ao leão ou talvez ao
starsign Leo.

leonor
É um nome de mulher de origem grega e significa que é compassivo, ele é bondoso.

leonora
É um nome de mulher de origem grega, significando o compassivo. Leonor de variante.

leontodon
Em Botânica é o nome de um gênero de plantas da família Asteraceae. Eles são caracterizados por ter folhas muito
dentes (daí seu nome, o que significa que tem dente-de-leão) e gosto amargo. Eles são popularmente conhecidos
como "dente de leão". O gênero Leontodon tem como sinônimos Apargia ou Taraxacum.

león
É um nome masculino Latino e um sobrenome de origem espanhola. Significa feroz, lutador de wrestling. Nome de
uma cidade mexicana é estado de Guanajuato. Nome de um mamífero carnívoro da família Felidae (Panthera leo).

lepeniana
Sobre Le Pen, o político francês. Política francesa de extrema direita. Pode ser relativo a Jean-Marie Le Pen ou sua
filha Marion Anne Perrine Le Pen, mais conhecida como Marine Le Pen.

lepeniano
Na França, um seguidor do político Jean Marie Le Pen ou de sua filha Marine Le Pen. Eles pertencem ao partido
político francês Frente Nacional. Eles são de extrema-direita. .

lepes
Na Argentina é um sobrenome de origem croata-esloveno. Último nome de um famoso cozinheiro chamado Narda
Lepes e apresentador de televisão argentino.

lepidóptero

Em Zoologia e Entomologia é um inseto da Ordem Lepidoptera. São popularmente conhecidas como borboletas. O
termo significa que tem escamas nas asas.

leprosería
Na Colômbia é sinônimo de leprocomium, lazareto. Local isolado onde pessoas afetadas por doenças infecciosas
altamente transmissíveis, como a hanseníase, são tomadas e tratadas. Sanatório.

leprosos
Pacientes que sofrem de lepra. Processo infeccioso crônico produzido pelo bacilo de Hansen.

lepto
É um prefixo grego que significa magro, magro, magro, fraco, magro, seco, muitas vezes, Delgado, sutil, luz.

leptosomico
O termo correto é leptosmal, com tilde. Em Medicina significa corpo magro, magro, magro, baixo peso. É o biotipo de
pessoas que não estão bem nutridas. Eles também são geralmente mais estatura e fino, o que os faz parecer
desnutridos.

ler
Nome de um Centro Médico na cidade de Cali, Valle del Cauca (Colômbia).

lercho
Lercho em galego significa patife. Uma pessoa que fala mal dos outros. Pessoa que diz coisas que devem calar.

lerdo
Na Colômbia há muitos sinônimos para lerdo: aqui dizem alguns: Valete, souk, atulampao ( ou atulampado ) cansado,
cansado, obtuso, estúpido, negado, fechado, pesado.

leria
Leria ou melhor Lería, é o nome de uma cidade espanhola, que pertence ao município de Yanguas, na província de
Soria, comunidade autónoma de Castela e Leão. É atualmente desabitada.

lería
Nome de um livro de Vicente Risco. É um ensaio escrito em Gallego. Em Gallego, você quer dizer bagunça. Nome de
uma cidade espanhola desabitada.

lero
O nome de um Deus celta escuro, invocado pela deusa Lerina. Entre Fandom (fãs de jogos virtuais) é a moeda oficial
da Europa e Estados Unidos (mundo descendente de austríaco), equivalente a 33 difícil ou 166 pehetas. Muitos outros
nomes: Mauro, Lucia, Mortadelos, Eukos, Ouro, Ebro, Auro, Lauro. Ouro, Turquia. É dividido em centauros (meia
moeda e metade cavalo).

lesbie
É o nome de uma mulher, de origem grega. Significa que vem de Lesbos, uma antiga ilha grega. Também significa

cheio de energia.

lesbofobia
Fobia ou ódio por mulheres lésbicas.

lesbofobica
O termo correto é lesbofóbico, com tilde ( é palavra sdrújula). Significa que discrimina aqueles que são lésbicas. Sobre
lesbofibia.

lesbofóbico
Significa ódio às lésbicas.

lesboodiante
Significa que ele discrimina, odeia ou ataca lésbicas. Lesbophobe, lesbophobe.

leseferista
Pessoa que praticou o leseferismo (prática deixar fazer e deixar passar. Vem as palavras em francês "laissez faire",
salvo-conduto. Para não interferir, não para intervir, permitindo a liberdade do indivíduo.

lesion focal hipoecoica
É um tipo de lesão hepática, no ultrassom parece escuro (infiltração de gordura).

letal
Significa mortal, letal. Que causa ou pode causar a morte.

letardo
Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Desculpe pence dos preguiçosos, insatisfeitos e desrespeitosos nas
mensagens de texto. Estou atrasado, estou atrasado, desculpe, mas estou atrasado.

letargo
Significa inatividade, quietude, paralisia, marasmo, apatia, sopor. Na Medicina há fraqueza extrema, flagra, aparência
cadavérica. É também a sonolência profunda e o cansaço, causados por alguma doença. Dormência.

leticia
É a versão em espanhol e português do nome de uma mulher de origem latina (Laetitia), significa o que traz felicidade,
que traz alegria ou apenas alegria, felicidade. Na Colômbia, é o nome de uma cidade, a mais ao norte do país. É a
capital do Departamento da Amazônia e é um porto no Rio Amazonas.

leto
Na mitologia grega, ela era filha dos titãs Cleo e Febe. Também conhecido como letão ou "esquecido". Ela era a
deusa da noite e estava junto com os pais de Zeus de Apolo e Artemis.

letra molde

Quer dizer o que é escrito em letras de caligrafia muito bom. Letras de estilo, Linotype. "Escrito em letras maiusculas"
também significa um fato memorável, importante, histórico, que será inesquecível, que não será esquecido.

letrado
Significa pessoa experiente, sábia, muito educada. Aprendido, ilustrado, acadêmico. Você também pode chamar isso
de uma pessoa que pode aconselhar sobre assuntos legais ou legais.

letraza
É um aumentativo da letra da palavra. Impressão muito grande. Composição musical com letra muito boa com uma
mensagem muito legal.

leucótoe
leucotoe é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Leucotoe ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Leucotoe ( nome próprio ). Segin mitologia grega, filha de Orchamus, morrido enterrada viva por seu próprio
pai, por causa do ciúme de sua irmã Clitia. Ambas as ninfas eram amantes secretos de Dios Apollo.

leuda
Significa levantar, levantar, inflar. É uma inflexão de leudate, que significa aplicar levedura, fermentação.

leudado
Inflexão de leudate, que significa fermentação, aplicação de levedura.

leudo
Significa massa de pão com fermento, massa azeda. Pão. Também na Colômbia é um sobrenome de origem bantú.
Na Colômbia, sobrenome de um jogador que atualmente joga pelo Binacional del Perú, como meio-campista. Seu
nome completo é Dahwling Leudo Cossio

leukothea
Em grego significa "Deusa Branca". Nome de uma deusa do mar na mitologia grega, seu nome era Leukothea ou
Leukotea. O nome de um asteroide.

levado
É uma inflexão de levar. É a ação do marinheiro para desafixar o barco para velejar.

levantar los pis del suelo
A frase correta é " Elevar o piso 34 pés; significa soar, endiosar ser, acredito que mais do que realmente é, vaidoso,
acredita-se, vangloriar-se.

levante
É considerado para levantar a parte oriental de um território, onde o sol nasce. É também a maneira coloquial de se
referir a uma conquista de amor ocasional e efêmera. Levantamento de inflexão, o que significa levantar, levantar,
levantar, levantar. Nome de uma praia de Valência (Playa del Cabañal) e o nome de um time de futebol profissional da
cidade.

levantinismo
É uma proposta arquitetônica que Andrea González fez para intervir no Edifício Espanha. Pretende aplicar
características muito típicas do Levante.

levantó
É uma inflexão do elevador. Significa izar, levantar, levantar, levantar, Eaglets, carga, ereta, incorporar, revolta, motim,
compilação, montagem.

leviatán
É o nome de um monstro que é referenciado na Bíblia. Demônio, diabo, monstro, Satã, Lúcifer.

levisimos
levisimos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Levisimos" no sentido de:<br>É um aumentativo de leve.
Muito suave, quase indetectável, Dim.

lexicoon
É o nome de um dicionário de espanhol on-line, que atualmente tem mais de 200, 000 palavras.

ley
Na Colômbia, uma lei é uma norma legislativa emitida pelo Congresso da República. Também diz-lhe direito à justiça
ou a polícia. Tributação, o que torna um estado de cidadãos e que devem ser aplicadas sem exceção. Direito, justiça,
padrão, regulamentos, leis, regra, ordem, instituição, decreto, mandato, estatuto, regulamento, portaria, prestação. Bill
Martin é o pseudônimo de mídia de rádio Martin Alejandro Orozco Sanchez da Colômbia uma jornalista dedicada à
música.

ley seca
É um estado excepcional ou temporário em que os cidadãos de um país devem permanecer livres de captação.
Proibição de comprar, consumir álcool ou vender bebidas alcoólicas. É ditada por um decreto ou lei na época eleitoral
ou casos excepcionais de ordem pública ou toque de recolher.

leyenda aurea
Como a lenda de ouro ( ou, em latim, Legenda aurea ) ou Légende Dorée em francês, se refere a uma compilação das
contas hagiográficas reunidos pelo Dominic Santiago ( ou Jacobo ) de Voragine, Arcebispo de Génova, no meio do dia
13. Inicialmente intitulado Legenda Sanctorum ( " Leituras sobre o Santos, " ) foi um dos livros mais copiados durante
o final da idade média, e ainda hoje existem mais de mil cópias de manuscritos. Com a invenção da imprensa, dois
séculos mais tarde, sua reputação tinha sido consolidada e antes do final do século xv apareceu numerosas edições
impressas.

leyenda dorada
Lenda de ouro escrita incorretamente e deve ser escrita como "Leyanda Golden", sendo o seu significado:<br>Como a
lenda dourada ou, em latim, Legenda aurea refere uma compilação das contas hagiográficas reunidos pelo Dominic
Santiago ( ou Jacobo ) de Voragine, Arcebispo de Génova, no meio do dia 13. Inicialmente intitulado Legenda
Sanctorum ( " Leituras sobre o Santos, " ) foi um dos livros mais copiados durante o final da idade média, e ainda hoje
existem mais de mil cópias de manuscritos. Com a invenção da imprensa, dois séculos mais tarde, sua reputação tinha
sido consolidada e antes do final do século xv apareceu numerosas edições impressas.

lezna
É uma ferramenta de metal pontiaguda que o sapateiro usa para perfurar o couro. Geralmente tem alça de madeira.
Também se chama soco.

légamo
Significa lama, lodo, lama, lama, lodo. Material usado em cerâmica, argila cozida.

léntigos
É uma pequena mancha de pigmentos cor castanho escuro ou preto na pele, em forma de lentilha. Também dizem que
sardas ou manchas. Manchas. Eles tendem a ser causado por muita exposição ao sol e lentigos solares são
chamados.

lépalo
É uma pequena escala ou apêndice que cobre a flora de disco ou consequência floral. Lamela que abrange a base do
órgão masculino de uma flor, ( Estame ).

lépero
Significa vulgar, soez, rude. Também pode significar astúcia, ladino. Na Venezuela significa pobre.

lgbtq
Sigla utilizada para definir todas as comunidades com diferente tendência sexual. A sigla completa deve ser
LGBTTTQQIAA. Só lgbtq: incluindo a lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e bicha.

li
Li é uma medida de distância usada em china que é equivalente a meio quilómetro (500 metros). Antigamente era
equivalente a um estádio. Também é capitalizado o símbolo de lítio, um elemento químico de número atômico 3. Na
China, é também o nome de um dos grupos étnicos minoritários reconhecidos, eles vivem principalmente em Hainan
(ilha). É também um sobrenome na China.

liarse
Significa agarrar, amarrar, amarração. Também está se envolvendo, envolvendo-se.

libar
Significa degustação, degustação, saborear, beber, beber. Leve algo para saber seu gosto ou suas características.
Apreciar ou provar um sabor agradável.

libelático
Pessoa ou cristão que estava isento de publicamente destruir seus ídolos na época da Roma de Decius (ou Trajano
Decio) por meio de um certificado emitido pelos juízes.

libelo
É normalmente uma letra ou um pasquin anônimo em que uma pessoa ou uma instituição está desacreditada. Texto
contendo a calúnia. Em Canon e direito romano é o conteúdo de um memorial apresentado a um magistrado ou juiz
(um conteúdo de demanda).

liber
Deus da fertilidade e da liberdade na mitologia romana. Também é protetora das vinhas e vinhedos. Os plebeus da
divindade patrono de Roma.

libera
Libera era a deusa romana da fertilidade. É o nome do grupo coral infantil, dirigido por Robert Prizeman. É um género
de moluscos gastrópodes da família Endodontidae (caracóis e lesmas) de animais.

libertad
Na Colômbia é o nome da grama do estádio. A liberdade de palavra é sinônimo de independência, vontade,
permissão, autorização, licença, autonomia, redenção, salvação, emancipação, abertura, confiança, audácia, ousadia.

libertadores
Plural de Libertador. Significa que libera, líder do herói de uma emancipação. Libertador, libertador do Redentor,
Salvador. Na América do Sul, é o nome de uma Copa, onde as melhores equipes de cada país envolvidas.

libérrimo
Significa que é livre em sua máxima expressão. Muito livre. Também gratuito.

libi
É um nome de mulher de origem hebraica, é a variante de Isabel ou Nice e significa "Deus é meu juramento" ou "que
ama a Deus". Existem também os nomes com z. Há uma outra variante que é Libis.

libia
É o nome de uma mulher de origem latina. Significa que nasce ou vem de um país muito árido, onde não há chuva.
Nome de um país localizado no norte da África, com costas sobre o Mar Mediterrâneo e cuja capital é Trípoli. Na
mitologia grega, ela era filha de Apafo e dos Náyade Menfis, portanto ela era neta de Zeus. A Líbia era a mãe de
Genor e Belo, portanto avó de Daman.

libra
É uma inflexão de RID. Significa livre, solta, também está lutando, lutando, cara. É um signo do zodíaco e uma
constelação, seu símbolo um equilíbrio. É também uma moeda em vários países (Inglaterra, entre outros). Medida de
peso igual a 16 onças.

libra esterlina
Nome da unidade de moeda oficial do Reino Unido (composta por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do
Norte). A palavra de origem francesa e que em inglês antigo foi usada como stiere, traduz forte, firme, imóvel.

librazos
É um aumentativo e plural de livro. Tacadas dadas com um livro.

librea
Em zoologia é a aparência característica de pele, penas ou pele de animais. Forma de cobertura da pele dos animais.
Também é um tipo de uniforme muito elegante, geralmente consistindo de casaco, colete e calça. Sobretudo, casaco
ou jaqueta. Guarda-roupa elegante de cores e decorações.

libro
Terceira cavidade do estômago de uma vaca. É uma inflexão de RID. Significa evitar, esquivando-se ou também rosto
(quando é acompanhado pela luta substantiva ou batalha). Trabalho impresso e literário de muitos vinculado folhas e
colado (protegido com tampas ou pastas).

librologo
librologo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Librologo" no sentido de:<br>Bibliotecário, bibliotecário.
Amigo dos livros ou quem ama livros. Que ele tem uma paixão pela leitura, realizado o leitor.

lica
Na Colômbia é a sigla para o Campeonato Colombiano de autismo. É dedicada a melhorar a qualidade de vida das
pessoas com autismo e suas famílias. Tem sede em Bogotá. Lica, com acentos, é o nome que é conhecido por um
futebolista português, chamado Luís Carlos Pereira Carneiro.

licaónes
O termo correto é cães selvagens ( não til ). Cães selvagens são alguns mamíferos da família Canidae, semelhante a
hiena. Seu nome científico é Lycaon pictus. Eles são outros nomes comuns, tais como: cão de caça Mabeco, pintado,
lobo, cão hiena ou cabo.

licencia
Na Colômbia é um documento que dá autorização oficial (do governo), para fazer algo, para executar algo, construir
algo. Licença, autorização, aprovação.

licenciantes
Na Colômbia pode ser a entidade ou autoridade que emite licenças. Eles concedem licenças, que eles autorizam.
Podem ser órgãos de saúde, meio ambiente ou trânsito. É também o nome dado a todos que estudam um
bacharelado.

licha
É o nome comum dado em vários países para o chinês-Mateus, o rambutan ou achotillo. Árvore e o fruto do Nephelium
lappaceum que é uma espécie pertencente à família Sapindaceae.

licitante
pessoa ou empresa envolvida no processo de adjudicação de um contrato com uma agência do governo. Para
participar de um concurso. Defensor.

licopeno
É uma substância natural, um carotenoide, presente em frutas vermelhas como tomate, pimentas, melancia e goiaba.
Pigmento natural vermelho.

licor
Bebida inebriante. Bebida alcoólica obtida por destilação. Substância líquida aromatizada. BREW, néctar, Elixir,
bebida.

licra

É o nome de uma fibra artificial ou sintética, usada para fazer tecidos. Lycra. É uma indústria de fibra, elástica e
deformável, amplamente utilizado para a fabricação de roupas esportivas.

lida
Lida é um nome feminino de origem latina e significa que vem de Licia (Ásia Menor), natural de Licia. Há as variantes
Lyda e Lidia. É também o nome de uma cidade da Bielorrússia na província de Grodno. É também o nome do seu
time de futebol.

liderada
É um ponto de virada de liderança. Significa dirigir, liderar, governar, comandar. Dirigido, comandado, governado,
dirigido.

liderando
É o gerúndio de chumbo. Chumbo em economia é dominar uma área da economia ( campo ). Em qualquer tipo de
competição desportiva chumbo é ir primeiro nas estatísticas bem é um esporte coletivo ou individual. Chumbo, dirigir ou
orientar um grupo ou coletividade. Maestro, líder, chefe.

lideraza
O termo certo está liderando. É a líder feminina, o que significa senhor da guerra, guia, cabeça, diretor, chefe.

lideresas
Os líderes é a variante feminina do líder que está se tornando comum uso ultimamente.

lideresss
Eles queriam perguntar para os líderes. Quer dizer, as mulheres que são caracterizadas por sua capacidade de
liderança em uma comunidade. Mulher que conduz, direciona, orienta uma comunidade ou grupo de pessoas. Chefe.

liderzuelo
É um derivado depreciativo do líder. Líder falso ou um líder de pouco impulso ou força. Líder de baixo acolhimento.

lido
Nome de um rei de Lydia. Nome do Cabaret mais famoso do mundo. Está localizado no coração de Paris. Em
geologia é o nome de uma formação arenosa ou bar, que existe ao norte de Veneza.

lidocaína
É o nome de um medicamento para uso anestésico (para uso local). Também é chamado de xilocaine.

liebre
Tipo de coelho longo, fino e também mais orelhas compridas. Família dos leporídeos ( 41 lábio leporino; Eles são
caracterizados por ser assustador, correr muito e ter bastante prole. No Atletismo é do atleta corrida de fundo que vai
forte para desgastar os adversários e um companheiro de equipe para ganhar.

liebres
É o plural de lebre. É o nome dado para o atleta que vem para desgastar seus oponentes em corridas de meio-fundo

então que no final para ganhar um companheiro de equipe. Pessoas ou atletas que correr muito rápido. Mamífero
roedor coelho-como, grande, fino, longo e orelhas mais grandes. Eles pertencem à família dos leporídeos.

liendra
Na Colômbia é o nome popular dado ao ovo ou embrião de um piolhos. Eles geralmente estão presos aos cabelos do
hospedeiro. Também é comum usar o termo liendre, considerado mais adequado.

liendre
Na Colômbia é o nome dado ao ovo ou embrião de um piolhos. Eles geralmente estão presos aos cabelos do
hospedeiro. Também é muito comum usar o termo liendra.

lienzo
Tecido pronto para fazer pinturas. Genericamente pintura, pintura, óleo. Tipo de tecido é suficiente e forte para fazer
tintas. Também pode ser um pedaço de parede, parede ou parede contínua.

lif
É o nome de um grupo musical Basco. É também o nome de um personagem da mitologia nórdica. Ele é o homem
que está destinado a repovoar o mundo após o fim do mundo, ao lado de Lifthrasir (feminino, feminino).

lifehacker
É um termo usado nos Estados Unidos para designar uma pessoa que é espirituosa, recursivo, prático, que resolve
problemas em casa rapidamente.

liga
Vestuário feminino já em desuso. Usado geralmente como um elástico para manter adequadamente as partes médios.
Cinta-liga. Na Colômbia, disse liga para a combinação do resultante de mistura de óleo e gasolina para uso como
combustível na moto. Colômbia também significa ponta, você albricias.

ligados
Isso significa Unidos, ligado, amarrado, apertados, atado, trancado, entrelaçados, lazados.

ligaduras
Pode ser um procedimento cirúrgico para fins contraceptivos definitivos. Consiste em atar, cortar ou selar as trompas
de Falópio. Este método ou procedimento também é chamado Pomeroy. As ligaduras também são fitas de fios de
algodão, que são usadas para substituir as bandagens.

ligar
Significa amarrar, amarrar, apertar, amarrar, travar, travar, ligar, juntar. Também significa relacionar, combinar,
misturar, grupo, aliado. Na Colômbia também significa alcançar, alcançar, conseguir, conseguir, conquistar,
especialmente quando se trata de algo complicado ou difícil.

lignito
É o nome de um minério de carvão, que é formado pela compressão da turfa. Madeira fossilizada. É preto ou marrom.
É desprezível ou desajeitado.

lignosos
Lignosos dizer Woody, tendo a lignina. Eles têm madeira.

liguria
É o nome de uma das regiões em que a Itália está dividida. Génova é a capital da Ligúria. Ligúria é parte da
euro-região do mediterraneo-Alpes.

lija
Papelão que tem partículas abrasivas que permitem que seja usada para arranhar, raspar, tomar cuidado, polir, moer.
É uma inflexão de cal, o que significa raer, raspar, moer, polir. O material abrasivo pode ser de vidro em pó, moagem,
areia moída. Há também dois tipos de peixes de lixa: um é um tipo de tubarão da família Scyliorhinidae (também
chamado de pintura vermelha) e outro é o de alguns peixes de recife na família Monacantidae.

lijar
É a ação de aplicar um abrasivo em uma superfície, a fim de eliminar a rugosidade. Liso, polonês, virute, arquivo,
desgaste, smerilar.

likes
É uma palavra em inglês que significa como, como, quero, como. Aprovação, apoio, adesão, voto a favor em termos
de computador ou redes sociais.

lila
É um nome de mulher de origem árabe e significa bela como a flor dessa cor.

lilia
É o nome de uma mulher de origem árabe e significa lírio ou lírio (a flor).

liliales
Em Botânica é uma planta de taxon, que pertence à Categoria Taxonômica de Ordem. Nome de uma Ordem Vegetal
que inclui 10 famílias e cerca de 1300 espécies. Eles têm flores marcantes como lírios. São monocotíces, perenes,
herbáceas e quase sempre bulbosas. Pertence à Turma Liliopsida.

lilieth
lilieth é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Lilieth; nome correto )" sendo seu significado:<br>É um
nome de origem Latina e significa pura e limpa como a Flor de el Lirio. Tem como variantes Lilia, Liliana e Lilian, Lillian,
Lilly e Lilyane.

lilios
Plural de Lilio. É um dos nomes comuns de uma planta da família Liliaceae. Ele também recebe os nomes de St.
Joseph ' s Rod, Lily ou Azucena. Seu nome científico é Lilium candidum.

liliputienses
Plural de liliputianos. Pessoas imaginárias em Gulliver, que supostamente eram muito pequenos e vivendo no Reino
chamam Lilliput. A pequena aldeia. Significa nascido, residente ou em relação com o Reino de Lilliput.

lilit
Segundo a tradição talmúdica, Lilith ou Lilith, era o nome do primeiro cônjuge de Adão, que foi supostamente Eva na fé
cristã. Lilith foram criada do barro como Adão. Rejeitando a subordinação a Adão, deixou o Éden e se recusou a ter
descendência com Adam. Tornou-se um demônio e roubar ou matar crianças.

lima
É a Capital do Peru. É uma inflexão do depósito, o que significa raer, raspagem, lixamento, polimento, moagem.
Também é a fruta do limão limão árvore ou doce. Loma é um implemento de cosméticos para corrigir unhas e uma
ferramenta para polir os cascos dos cavalos.

lima bergamota
É uma fruta cítrica com pele áspera, sabor ácido e forma de pêra. Ele é de origem italiana. É também chamado de
limão laranja ou simplesmente bergamota. Na América do Sul é cultivada no Brasil e na Argentina.

lima chichona
É o nome de um arbusto e seu fruto. É também chamado de doce ou limão fresco, bergamota, também conhecido
como limonson ou lima limão de Roma. É uma variedade de citros tenicemente definido como a variedade Citrus ×
limetta. Tem pele grossa e dois mamilos notórios nas extremidades da fruta.

limadura
Eles são partículas de metal restante após a apresentação de algo metálico. Metal raspado ou ralado. Pó metálico,
pequenos pedaços de metal.

limar
É uma atividade na qual um arquivo é usado para raspar. Significa raer, raspar, areia, polir, moer. Atividade
cosmética que consiste em usar um arquivo para fixar suas unhas e uma ferramenta para polir os cascos dos cavalos.

limas
Arquivos, é o plural de lima. Pode ser o fruto da árvore de limão fresco ou árvore de Cal. Você também pode consultar
a inflexão do depósito, o que significa raer, raspar, arranhar, grade, moagem, lixamento, moagem. Lima é também o
instrumento usado para arranjar as unhas ou para lixar ou raspar os capacetes para os cavalos.

limatón
É um tipo de citros frutos grandes. limão doce. No sector florestal é um pedaço de madeira semelhante a uma fita ou
prateleira. É também uma rodada e áspero, lima usado para cavalos de sapato.

limeño
Significa que é nativa de Lima, capital do Peru. Que reside em Lima ou é parente de Lima.

limerancia
Na Psicologia é um estado de espírito involuntário no qual sentimos a necessidade de ser retribuidos por aqueles que
nos atraem romanticamente. Desejo de ser recíproco pela pessoa amada.

limerencia
É a doença do amor. É amor ou exagerada ou obsessiva. É um estado involuntário da mente gerada por uma atração

romântica alastrando.

limero
É uma variedade de frutas cítricas, que, na Colômbia, também chamado de limão doce. Pertence à família Rutaceae.
Existem muitas variedades de arquivos porque eles são híbridos de Carballo doces cítricos e citrinos ácidos. O mais
comum na Colômbia é a variedade Citrus limetta que recebe outros nomes como doce, lima chichona ou limão
bergamota, limão doce, limonson ou limão de Roma. Na Colômbia a árvore dizemos cal ou árvore de Cal.

liminal
Significa que está dentro dos limites normais de percepção. Isso é compreensível, parsável, aceitável ou não,
conscientemente. Consciência. Portanto, subliminar, significa que está abaixo desse limite, que é feito ou dito não ser
suficientemente analisado e não recorrido à agência. Não é analisado conscientemente,

limitante
Significa que põe um fim ou delimita. Coloca fronteira ou separa. Obstáculo, barreira, controle, dificuldade,
comprometimento, restrição.

limite departameltal
departameltal limite é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Departamental limite." sendo seu
significado:<br>A maneira correta é limite departamental. Na Colômbia e outros países internos política divisão não
está em províncias ou cantões, mas em departamentos e seus territórios têm bordas que são bem definidas pelo IGAC
( Instituto Geográfico Agustín Codazzi ) havia definido suas fronteiras. Limites departamentais são geralmente
determinados por arcifinios ou Marcos. ( Um limite de arcifinio é um limite natural, pode ser um rio ou a borda de uma
montanha, ). Bacia hidrográfica ou limite de linha entre dois departamentos. Uma linha que define o território de um
departamento.

limnocharis
Significa graça, beleza e elegância do lago. É um género de plantas aquáticas da família Alismataceae. No sudeste da
Ásia, são comestíveis.

limo
É uma inflexão de limar. Significa raspar, raer, polimento. Ele também é usado como sinônimo de correção, melhoria,
retoque, moderação. Também significa lama, lodo, lama, lama, legao.

limonaria
É um dos nomes comuns de uma planta aromática para uso medicinal. Na Colômbia também chamamos de
capim-limão. Em outros países tem outros nomes : malojillo ou citronera (Venezuela), mal ojillo (Bolívia), em francês é
Citronelle , hierba Luisa (Equador, Chile e Peru), cedron (Argentina). Seu nome científico é Cymbopogon citratus e
pertence à família Poaceae. É basicamente usado para o controle de febres muito altas e flatulência.

limoncello
Também é chamado de capim-limão ou capim-limão. É o nome de um licor típico italiano que é obtido a partir de
cascas de limão maceerante e outras cascas cítricas em álcool. É de cor amarela e é típico na região da Campânia.

limones
É o nome de um município de Quintana Roo, no México. Na Colômbia, diz mau feitio do povo de limões. Eles são o

fruto da árvore de limão ou limão, existem muitas variedades de limão como Castela, americano, Tahiti, tangerina. É
na verdade um híbrido, ( Citrus × limon ). Família Rutaceae. Forma vulgar dirá limões para os seios de uma mulher.

limosnero
Na Colômbia é o mesmo que mendigo, pedigree ou mendigo. Pessoa que vive da caridade pública ou que implora.
Ele pede esmolas de outros. Pessoa que vive de esmolas (não usá-lo para designar as esmolas doador, como é usado
em várias partes da Espanha).

limón
Fruto de limoeiro. Nome de uma árvore e seus frutos. Fruta cítrica muito perfumada e muito ácida. Nome dado a um
tom claro de verde.

limpia
Significa higiênico, limpo, limpo. Na Costa Atlântica da Colômbia significa fuetera, zurra, espancamento. Forte punição
de uma criança, geralmente em coleiras. Punição física. Nas atividades agrícolas, limpeza, retirada de maconha de
uma cultura ou plantação.

limpiando
É uma inflexão de limpo. Significa limpar, lavar, lavar, tomar banho, varrer, depurar, purificar, excluir, excluir, tira,
reparar, descontaminar.

limpión
Armadilha usada na cozinha para secar a mesa ou aparador ou vasos quando lavado. Armadilha de limpeza.

lina
Lina é nome de mulher. É de origem russa. Também é o nome abreviado de Adelina, Carolina e Angelina.

linaje
Significa que a ascendência da pessoa. Qualidade ou rank dos antepassados de alguém. Linhagem, classe, casta,
raça, nobreza, prosapia.

linajuda
Significa que tem linhagem, que tem alcurnia, que vem da nobreza, que pertence à aristocracia. Pessoa de grande
desempenho ou se vangloriando dela. Aristocrata, dama, dama, ecopetada, imponente, nobre, dentário, ilustre,
distinto, pooch.

linarita
É um mineral com um verniz vítreo azul. Deve seu nome ao descrito para a primeira que você vê uma peça encontrada
em Linares ( Espanha ). É em essência um chumbo e sulfato de cobre, é muito pouco. É associada a calcopirita.

linde
Na Colômbia usamos como sinônimo de borda, fronteira, limite, fronteira. Transformando lindar, significado limitado, ter
vizinhança.

lindeces
Na Colômbia, extravagâncias. Coisas atraentes ou notórias, mas negativas. Palavras ofensivas e humilhantes, que
são pronunciadas com ironia ou sarcasmo.

lindura
Significa beleza. Tem a qualidade de bonito (a). Linda, muito bonita.

line up
Estes são termos em inglês que significam alinhamento ou entrar na fila. alinhar, fila.

linfocitos
Linfócito plural. São um tipo de células imunes no corpo. Eles são uma classe de glóbulos brancos que fazem parte do
sistema imunológico. Eles são encontrados no sangue e também no sistema linfático. Sua principal função é a
geração de anticorpos. Eles se desenvolvem no timo e medula óssea.

linfopenia
Em Medicina é o nome dado a uma desordem sanguínea. Refere-se à contagem anormal de linfócitos de sangue
baixo T e B. Pode ser causada por desnutrição, como efeito colateral da quimioterapia ou radioterapia, estresse
severo, jejum excessivo ou processos virais. Pode causar problemas no sistema imunológico. Linfocitopenia também
é chamada de linfocitopenia.

lingerie
É uma palavra de origem francesa e refere-se a roupas íntimas ou íntimas. Roupas macias e rendas. Lingerie.

linguinear
linguinear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Linguinear.", sendo o seu significado:<br>É preparar ou
consumir macarrão linguine ou linguini ( em espanhol língua ). Sabemos que essas massas como macarrão.

ling¿¿stica
O termo correto é linguística. A respeito de línguas. Línguas relacionadas. Ciência que trata de explicar e descrever
os fatos da língua em todos os 40 níveis; Léxico, fônico e sintática ).

linimento
É o nome de uma preparação medicinal um pouco oleosa que é usada para fazer atritos e massagens. Na maioria dos
preparativos tem amônia, o que dá um cheiro penetrante.

linky
Não é uma palavra da língua espanhola, mas inglês. É uma marca de skates elétricos e seu slogan é "Liberdade no
seu saco" (é o primeiro scooter elétrico dobrável que cabe em um saco.

lino
É um nome masculino de origem latina. Macio como tecido (linho) . O nome de um dos filhos de Apolo. Nome do
Segundo Papa Católico. Nome de uma planta de raiz fibrosa da qual uma fibra usada em tecidos é extrudada, nome
de um tecido muito macio.

linqueños
Significa nascido, residente ou associado com o Lincoln. Lincoln é uma cidade da Argentina, na província de Buenos
Aires e uma festa. Leia também linquenos todos aqueles seguidores de Abraham Lincoln, que promoveu a abolição da
escravatura e o apoiou quem na guerra civil.

linusa
Na Argentina, significa preguiça, preguiça, apatia, dissidia. No México é o nome de uma Agência de Viagens.

linuses
Linuses é escrito incorretamente e deve ser escrito como"Linus" sendo seu significado:<br>Acho que a pergunta é
sobre Linus é... De Linus vai em duas direções. Linus Tolvards é que um engenheiro de computação finlandês, criador
do Linux, disse " Se alguém encontrar um problema, outros corrige rapidamente ". Esta é a lei do Errores.La Linus lei
refere-se ao processo que o usuário de internet é: na primeira fase é sobrevivência ( preciso ) o segundo de vida social
( comunicação ) e o terceiro de 40 entretenimento; relaxamento ) lei do código-fonte aberto ou motivação...

linuxero
Então chame o usuário de Linux. Linux é um sistema operacional livre do tipo Unix.

linyera
Saco com os parcos pertences de uma prostituta. Sujos, abandonados e sem residência ou domicílio pessoa
estabelecida. Pessoa sobre o status do morador de rua, rua.

lió
É uma inflexão verbal rolando. Significa armar, ammarrar, namoradeira, emaranhar, embrollar, agarre.

lipa
Significa barriga, barriga, estômago. É um termo usado nas Planícies Colombo-Venezuelanas. É também o nome de
um rio, que é um afluente do rio Arauca. Drenos da cordilheira oriental pelo departamento de Arauca.

lipoaspiracion
É o mesmo que lipoaspiração. É um tratamento estético pelo qual a gordura é extraída pela sucção.

lipoma
Na Medicina é um tumor benigno que se forma em tecidos moles. Nódulos macios subcutâneos em adrócitos.

lipotransferencia
Em essência, é um transplante de gordura ou tecido adiposo. É feito para fins estéticos.

lipperta
Significa dedicado ao Lippert. Lippert era o sobrenome de um comerciante alemão, chamado Eduard Amadeus Lippert,
que doou equipamentos para um observatório astronômico em Hamburgo. Nome de um asteróide.

liquidada
Inflexão para resolver. Pode significar matar, matar, apagar, terminar, destruir, aniquilar. Também pode significar

resolver, pagar, ajustar, terminar.

lirio
É o nome de uma planta e suas flores, que pertencem à família Liliaceae. Existem 110 espécies. Eles também são
freqüentemente chamados de lírios ou Martens. é uma planta muito tóxica para gatos e roedores. Flor de Lis.

lirio acuático
Eles são comumente também conhecido como aguapes, jacintos de água, jacintos, buchas, jacintos de água, bora,
hyacinth de água ou taruyas. São plantas perenes aquáticas da família Pontederiacea gênero Eichhornia. A
abundância do hyacinth de água pode levar à eutrofização de um corpo de água. No entanto, eles são muito úteis para
a absorção de metais pesados como o cádmio (Cd), cromo (Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), chumbo (Pb), mercúrio (Hg),
em águas poluídas.

lirio español
É um dos muitos nomes de uma planta da família Iridaceae (gênero Iris). Seu nome científico é Iris xiphium (que
significa gladiole). Recebe muitos nomes comuns como: espadachim fedorento, boca de servo, lírio azul, lírio de
Valladolid.

lisa
Significa superfície sem rugosidade. Também é o nome de um peixe. Também se chama liza, mujol, muil, corcón, ou
mujol. Seu nome científico é Mugil cephalus e pertence à família mugilidae. É também o nome de uma mulher de
origem latina e significa consagrado a Deus.

lisiado
Ele tem uma lesão permanente. Na Colômbia, significa incapaz de se mover ou andar. Você tem um membro
paralisado ou é incapaz de mover um membro. Impedido, aleijado.

lisiados
Pessoas afetadas por algum mal ou aquejamiento, que os impede de desenvolver as suas actividades de uma forma
normal. Aleijados, mutilados, não utilizados, desativado, feridos, feridos, prejudicadas, paralisado, angustiado, afetado.

lisímaco
O termo correto é Lisímaco. É um nome de origem grega para masculino e significa que dispersa a batalha. Sucessor
de Alexandre, o grande.

liso
Isso significa que ele não tem rugas ou aspereza. Liso, liso, liso, cetim. Também é macia, Lisa. Na Colômbia, de
forma coloquial, ladrão, ladrão, caco.

liso y llano na
Suave e liso (na), significa sem aspereza, sem rugas, sem solavancos, não compliques sem arruelas, sem adornos.
Simples.

listado
Significa que tem listras, listras ou listas de várias cores. listrado. Também pode ser uma lista ou relacionamento de

pessoas. Índice , Série , Tabela , Caixa , Lista , Relacionamento , Catálogo , Registro , Inventário .

listeriosis
Listeria monocytogenes é uma doença que dá ao gado causado pela bactéria Listeria monocytogenes. É uma doença
que pode ser transmitida aos seres humanos, mas quando ocorre, pode ser fatal. É transmitido em leite, queijo ou
carne.

listerosis
É o nome de uma bacteriose ou intoxicação alimentar causada pela bactéria Listeria monocytogenes.
Envenenamentos causados por bactérias do gênero Listeria (que significa dedicado a Lister, um cirurgião britânico :
Joseph Lister).

listòn
Na Colômbia é um pedaço longo e fino de madeira serrada. Peça de carpintaria. Uma longa lista.

listón
Na Colômbia é um pedaço de madeira longa e estreita. É geralmente 3 metros de comprimento e pode ser entre 3 e 8
centímetros de largura. Também pode significar lista, fita, banda.

lisura
Significa lisura, suavidade, delicadeza, franqueza, sinceridade, donaire, garbo, graça. Na Venezuela eu desparpajo,
ousadia e está na América Central é insolência, grosseria.

litargirio
Nome que na Idade Média foi dado ao óxido de chumbo, almartaga ou masicot. Hoje os nomes masicolite ou
masicolite são mais usados. .

litaruda
Acho que eles queriam dizer Literuda, que é uma residência, clínica, tipo de quarto ou alojamento, onde apenas
utilizado somente beliches, berços, redes, espreguiçadeiras, Bard ou macas. Cheio de desconfortáveis camas Inn.

litche
Leechee, litchi ou litchy também são usados. É um dos nomes comuns de uma árvore tropical e seus frutos. Também
é chamado de achiotillo, chinês ou lyche. Seu nome científico é Nephelium lappaceum e pertence à família
Sapindaceae.

litera
Camas desconfortáveis e sobreposição de um barco. cabines.

literalizar
Faça coisas ou aplique as regras à risca para que variações ou alterações não sejam permitidas. Para o literal, com
todos os requisitos ou condições.

lito

Na Colômbia é apococope de Joselito (Às vezes também usado para o manuelito diminutivo e Miguelito). É o nome de
um pano ou pedaço de pano geralmente branco que os garçons usam para se proteger do calor ao servir seus clientes.
Era o nome de um time de futebol que existia no Uruguai. É também um prefixo grego que significa pedra.

litoral
Significa terra costeira, beira-mar, território costeiro. Faixa de terra que fica às margens do mar, praia, Costa, margem,
riba.

litódomos
Os Bivalves litodomos são semelhantes a moluscos, mas menores.

livácea
Acho que a questão é sobre a azeitona. Significa verde azeitona ou que parece um verde claro. É também uma outra
maneira de chamar a tartaruga de golfe ou tartaruga de oliva (tartaruga marinha). Seu nome científico é Lepidochelys
olivacea, pertence à família Cheloniidae.

lividinoso
O termo correto é libidinoso, com b. Quer dizer concupiscente libertino, obsceno, lascivo, pecaminosa, imoral.

lividinosos
O termo correto é libidinoso, com b. Plural de libidinoso. Significa concupiscente, lascivo, casta, erótico, lascivo,
pecaminoso, voluptuosa. .

livido
O termo correto é lívido, com til. Significa incolor, pálido, magro, amarelado.

lixiviación
Ação ou efeito de lixiviação. Percolação do solo com fluidos. É a produção de fluxos no solo originado pela
decomposição orgânica do lixo.

liz
É o nome de uma mulher de origem hebraica e significa Promessa de Deus. É também o apóio de vários nomes de
mulheres como Elizabeth, Lizbeth, Lizette e Lisette. Lis com s, é uma flor heráldica, a flor do lírio.

liza
É um nome de mulher de origem bíblica, e que significa "amado por Deus". Apocope do nome feminino Elizabeth com
Eliza. Liz. Como o nome de todos, ortografia impõe a mesmo personagem, há também aqueles que escrevem Lisa ou
Lis. Variantes: Liseth, Lizette.

lizar
É a ação ou efeito de lagarto. Significa liso, tábuas de engomar, vapor. Significa, também, lutando, lutando.

líbelula
A libélula é um inseto paleoptero ( que não pode abrir suas asas ) que na Colômbia também digo senhoras,

helicópteros, cavalos do diabo, dragões Mojaculos ou água. Este Cancellatum ( inseto asas desiguais ) É um condutor
grna do mosquito que transmite dengue febre, então é usado para controle biológico. Pertence à ordem Odonata, e há
umas 6. 000 espécies diferentes. Uma de suas características é que ele pode voar em qualquer direção e também
pode prender em um lugar.

líbido
É mais indicada libido, sem tilde (libido), para não confundir com lívido que significa pálido ou amorado. Significa
atração sexual, desejo sexual, desejo de prazer. É um termo usado em Medicina e Psicologia.

líchigo
Na Colômbia tem dois significados diferentes. Pode significar estar na inopia, iliar sem dinheiro, descascado. É
também uma das formas de chamar o mercado de quadrado ou recado. Mercado de frutas e hortaliças. Na Colômbia
lichiga, é contada a um saco de pano, mochila de pano ou um talego, portanto, todo o mercado que se encaixa na
lichiga, é chamado de lichigo.

lícito
Significa que é legal e admissível. Isso é permitido por lei. Legal, permitido, justo, legítimo, razoável, é previsto e
permitido dentro da lei.

lío
Abreviação do nome de Lionel masculino. Uma das formas de chamar Lionel Messi, que também é chamado de "A
Pulga". Lio, também significa amarrado, empacotado, fardo, pacote, embalagem. Também pode significar confusão,
caos, tumulto, confusão, briga ou também fofoca, mentira, bewred. Inflexão de rolar, o que significa juntar, amarrando,
reunindo.

lío de faldas
Significa problemas com mulheres, assuntos clandestinos.

lívido
Na Colômbia usamos como um adjetivo para dizer xenopsaris pálido incolor, magro, cadavérico, esbranquiçado,
brilhante. Também usado como um sinônimo para azulado, roxo, violeta, azul, emaciados, incolor.

llacas
llacas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "LLacas ou Yacas." sendo seu significado:<br>O llacas ou
yacas, são sobre marsupiais de tamanho pequeno, de caudas muito longas, muito semelhantes ao rato e apontou
focinhos. Eles estão no Chile e na Argentina. Eles são semelhantes aos ratos. Seu nome científico é Thylamis pallidor
e é da família Didelphidae. Também lhe dizem rato pálido.

llacho
Na América do Sul e especialmente nos países andinos, é um chapéu de tecido de lã que cobre as orelhas, para se
protegerem do frio. É geralmente colorido e é usado por todos em cidades de altura (homens, mulheres, crianças). Em
Quechua, llacho ou llachu é o nome de uma planta aquática semelhante ao Jacinto, nome científico Ramex cuneifolius,
servindo como forragem para o gado. Está localizado em lagos e rios. Também é chamado llach' ou ou laqo.

llaguentos
llaguentos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Llaguientos.", sendo o seu significado:<br>Llaguentos é

um sobrenome raro. Acho que eles queriam dizer llaguientos: portanto, há duas definições. O primeiro é uma pessoa
que ajuda os indefesos ou, por extensão, aos pobres. Também é uma pessoa ou animal com muitas feridas.

llaguientos s
Escusado será s. Significa cheio de feridas. Plural de llaguiento. Llagoso leproso, ulcerativa estigmatizado,
perturbado, triste, chocado. Na Colômbia, llaguiento, é também uma pessoa que voluntariamente, é dedicada a servir
ou ajudar as pessoas carentes ou muito carentes.

llama
É o nome de um animal de camélidos nativo dos Andes da América do Sul. Seu nome científico é Lama glama e
pertence à família dos camelídeos. É um animal muito útil nos Andes peruanos e bolivianos, serve para carga e
proviam carne, leite, lã e couro. Chama também é a língua de fogo visto em uma fogueira. Chama, labareda.

llamarolo
llamarolo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Chama rolo", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
chama rolo. Em Bogotá, para as pessoas nascidas, empregadas domésticas e filhos de Bogotá, chamada a polícia.
Mas o filho de Bogotá de estrangeiros ou provincial, seja de Bogotá, ele não é um policial, é chamado de rolo.

llamativo
É um adjetivo qualificativo que significa colorido, atraente, florido. colorido, lúcido e bonito. Isso significa que atrai, que
é evidente que se destaca por suas cores ou sua qualidade.

llambiar
Não é uma palavra na língua espanhola, mas se da Língua asturiana. Significa lamber ou Marcos. Passe a língua
várias vezes por uma coisa para saborear isso. Aumentar o zoom esfregar suavemente tocar em nada.

llanera
Na Colômbia Llanera é a pessoa ou a mulher que nasce nas planícies orientais da Colômbia. Música na mesma região.
caracteriza-se por ter como harpa de base, Cuatro e esticando.

llanerito
Na Colômbia é um podrywacze, uma câmera, uma criança da llanero, um pequeno Ranger. Criança nascida nas
planícies orientais da Colômbia

llanero, ra
Na Colômbia ele quer dizer nascido nos Llanos, das Planícies Orientais da Colômbia. Eles são considerados
plainsmen, todos aqueles departamentos que têm extensas savanas na Orinoquia, como Arauca, Casanare, Meta e
Vichada e uma parte de Cundinamarca. Eles geralmente são muito bons cavaleiros e são dedicados a animais
extensos. Música da mesma região. Nome de sua cultura e tradições. É também mais simples da mesma forma que
pertence às Planícies Ocidentais da Venezuela, aos Estados de Apure, Barinas, à Portuguesa, ou às Planícies Centrais
de Guárico e Cojedes.

llantas
Borda plural . Rodas de um veículo. Bananas ou gorduras na barriga também são chamadas de aros.

llanten
O termo correto é banana. É o nome de uma planta medicinal, também conhecido como Plantago lanten, menina
cigana, orelha de coelho, sementes de cânhamo. Pertence à família Plantaginaceae. Seu nome científico é Plantago
major. Na Colômbia é um sobrenome de origem indiana. A palavra é de origem quechua.

llantencillo
Um tipo de pequenas folhas de bananeira. É uma planta medicinal. Também dizem que baixa Tanchagem, plantago
menor, carrinho carrajo, costela, costela, sete veias, calracho, Tanchagem, llantaina da planta. Seu nome científico é
Plantago lanceolada, Plantago também menores e pertencem à família Plantaginaceae.

llapa
Significa yapa, acrescentou. É uma palavra de origem quechua. É também o nome de uma cidade no Peru e um
distrito, que pertencem à Província de San Miguel e ao Departamento de Cajamarca.

llapango
Significa descalço, pessoa que não usa sapatos. Quem caminha limpo ou limpo pata. Há também a possibilidade de
que você pergunte para Ilopango (com capital inicial, que se parece com um l e com ou em vez de a), se assim é um
lago de origem vulcânica e um vulcão que existe em El Salvador. É também o nome de um município na mesma área
e a palavra que é de origem náuatle significa Vale dos Elotes (planta de milho). Portanto Ilopango também significa
cornors.

llapuy
Na língua Quechua, llapuy (ou melhor yapuy) quer dizer lavra, lavra. O nome de um grupo musical popular no Chile.
A palavra também significa feitiço, magia, feitiço. O trabalho de feitiçaria.

llar
É o nome dado a uma corrente da qual a caldeira é pendurada em uma chaminé. Também pode significar poço de
fogo.

llasca
É o mesmo que laca. Um fragmento fino que sai de uma rocha ou laminar. Fatia, fatia, fatia.

llaso
llaso é escrito incorretamente e deve ser escrito como "LLASO / LLASO consultores." sendo seu
significado:<br>LLASO representa um panamenho firme consultivo que corresponde a Lilia Liu e associados.

llauro
Llauro é o nome de uma vila francesa pertencente ao Departamento dos Pirineus-Orientais.

llautu
O termo correto é Llawthu. Significa turbante feito com fitas de tecido e cores.

llavería
Na Colômbia significa Calazans. amigo, irmão, parce, parceiro, afetuoso companheiro e amigo da alma, inseparável.

lleca
Na agricultura é um território virgem, que nunca foi estilizado ou cultivado. Inexplorado, não cultivado. Terreno baldio.

llegóse
veio escrito incorretamente e deve ser escrito como veio (sem acento). sendo o seu significado: o termo correto é veio
(sem acento). É um ponto de viragem chegou. Isso significa que ele veio. Foi o tempo ou a data prevista, a espera
acabou.

llei
É um termo latino que significa lei, norma de regras. É sinônimo de lex ou legis.

llenada
Em alguns países latinos cheios é a ação de encher um tanque de combustível de veículo completamente. Na
Colômbia, dizemos tanque, cheio ou cheio. É uma inflexão de preenchimento. Colmar, saturar, completar, ocupar, fazer
upload, marrar, completo, completo. Complete uma cota.

llenada
Em alguns países latinos cheios é a ação de encher um tanque de combustível de veículo completamente. Na
Colômbia, dizemos tanque, cheio ou cheio. É uma inflexão de preenchimento. Colmar, saturar, completar, ocupar, fazer
upload, marrar, completo, completo. Complete uma cota.

lleras
Na Colômbia é um sobrenome de políticos famosos. É um sobrenome de origem espanhola (Girona).

llevar a cuestas ejemplos
Na Colômbia "para carregar as encostas" significa suportar, sofrer, resistir, tolerar, aceitar, lidar. Assuma cargas ou
desafios que ocorrem na vida. Exemplos: minha tia teve que carregar uma cegueira desde que era uma criança. Cabe
ao venezuelano tomar a enfermidade e a inadequação de maduro.

llevar la batuta
Significa impor a ordem, enviar, direta. Comando.

llevaytrae
É uma maneira de chamar uma pessoa fofoqueira ou boca suja na Colômbia. Uma pessoa que gosta de gerar
comentários e discórdia entre outros. Cizanera.

llicorella
É uma espécie de solo pobre e de ardósia. Apesar disso, é muito bom para as culturas de uva, especialmente para a
obtenção de vinhos Priorat.

lloco
No Chile chamada engendrado um pacote ou presente prova que é enviada para os vizinhos e amigos que puderam
comparecer a um abate de porco. Normalmente enviado pedaços de carne de porco, sopaipillas, densas (salsichas),
segmentos e milcaos. Hoje em dia mais o termo é usado reitimiento engendrado é engendrado de abate do porco.

llole
É um termo de origem mapuche. No Chile é o nome de uma pequena cesta, feita com fibras vegetais e usada como
arte de pesca. Também pode ser feito com tiras de couro finas. Tem outros usos, como carregar frutas ou frutos do
mar.

llorar
Derramar lágrimas por algo triste ou dolorosas que nos acontece. É sinônimo de soluçar, a gemer, lamentar, reclamar,
machucá-lo, lamentar, marejados, Miss, sinta-se, arrepender-se, lamentar, lamentar. Também você pode chorar de
alegria.

llorar como una magdalena
Chore permanentemente ou por muito tempo. Chore de uma forma agitada e barulhenta. Como chorar da plañidera.

llorente
É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome espanhol intimamente relacionado ao esporte. Sobrenome dos
famosos jogadores espanhóis aposentados (Paco e Julio), dos futebolistas espanhóis (Fernando e Marcos), sobrenome
dos jogadores de basquete espanhóis Antonio, Joe, José Luis, Sergio e Juan. Na Colômbia, o nome do vaso que levou
ao Reyerta de 20 de julho ou Grito de Independência, em 20 de julho de 1810, quando o espanhol José González
Llorente, se recusou a emprestar um vaso a Luis de Rubio, para fazer um jantar de atenção a Dom Antonio
Villavicencio. Também é usado como nome masculino, que é derivado de Lorenzo ou Laurencio, que é de origem
latina e significa coroado com louros. O vencedor.

lloro
Significa chorar, choramingar. chorando, llantina, choramingando. gemendo, lamento, reclamação. É uma virada de
choro, o que significa derramar ñágrimas por alguma coisa, luto ou choro. Chore, gema, confortável. Na Colômbia
Lloró, assim como tilde, é o nome de um município do departamento de Chocó.

llorona
Significa que ela chora muito, lamentoso. Mulher que reclama muito, às vezes sem ser necessário. É também um mito
tradicional na Colômbia, que é uma mulher que constantemente se lamenta pela morte de seu filho e de que existem
várias versões diferentes em cada região do país.

llorones
Pessoas que choram muito, estridente, berriones. Espécie de salgueiro. Ele também diz na Colômbia chorando para
os salgueiros, ( Salix humboldtiana-família Salicaceae ). É uma espécie medicinal.

lloroso
Significa que ela chorou. Ele está com os olhos cheios de lágrimas. Com os olhos irritados pelo choro. Ele chora.
Recipiente coloquial revestido com gotículas de água.

llovido del cielo
Na Colômbia é uma expressão que significa oportuna. Ele chega ou aparece no momento mais indicado ou
apropriado. Isso era exigido de sua presença.

lluanco
Lluanco ou Luanco é o nome de uma moradia que pertence a Gozón, nas Astúrias, Espanha.

lluqui
Ea um termo usado no Equador e no Departamento de Nariño na Colômbia. Significa pessoa que tem domínio no uso
da mão ou do pé esquerdo. É um quechuismo, originado na palavra lluq'i, o que significa que ele usa a mão esquerda
para fazer as coisas. Canhoto.

lluta
Lluta incorretamente escrito e ele deve ser escrito como 40 Lluta; 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Lluta; nome próprio ). É o nome de um rio e o seu vale no norte do Chile. Língua Aymara significa
liso, escorregadio.

lo perecedero
Significa que tem um fim, que acaba. Danifica ou deteriora com o tempo.

loadoloado
loadoloado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Louvado", sendo o seu significado:<br>A questão
deve ser elogiado. Significa louvor, recebendo elogios. Recebendo elogios de pessoa, alguém interveio. Pessoa que se
tornam honras e reconhecimento pelos seus méritos ou por suas conquistas.

lobata
Criação de lobos. Entre as crianças batedoras ( meninos scauts ), novato, primeiro, iniciante.

lobato
É geralmente a maneira como é chamado a criação de um lobo. É também o nome como um escoteiro iniciante. É
também um sobrenome de origem espanhola e existe no México, Argentina e Brasil. . No Brasil, é o nome de um
município do Estado do Paraná.

lobatón
lobaton é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lobaton ( nome )." sendo seu significado:<br>Lobaton é um
sobrenome de origem espanhola e é usado na Colômbia e no Peru.

lobbista
Uma pessoa que se dedica a intrigante e busca convencer terceiros a manter uma posição política ou econômica que
se adapte ou beneficie a ele ou a ela.

lobby
Na Colômbia significa entrada, ante-sala, lobby, recepção. É um anglicismo.

lobezno
Criação de lobos, lobo pequeno. Lobato.

lobina negra
É o mesmo poleiro baixo, largemouth, huro. É um peixe de água doce, seu nome científico Micropterus salmoides e
pertence à família Centrarchidae.

lobiz
É o nome de um novo modelo de picapes 4x4 da marca Toyota.

lobizón
Ou também Lobisón, é um personagem da mitologia Guarani. É também chamado Juicho, Luison ou Luisõ. É o
mesmo lobisomem.

lobo
É o nome de um animal carnívoro selvagem. Pertence à família Canidae. Animal que devora ovelhas. Há muitas
espécies de lobos. Seu nome científico é Canis lúpus. É usado como sinônimo de feroz, agressivo. Na Colômbia
também significa exótico, estravagant, excêntrico, peculiar, atraente. Sobrenome de origem espanhola. Nome de uma
rodada e jogo infantil. Nome de uma Constelação. É o nome de vários locais, localizados na Indonésia, Filipinas,
Camarões e México. Gentilicio da cidade e município de Huerta del Rey, província de Burgos, na Espanha.
Personagem do conto infalível "Chapeuzinho Vermelho".

lobo pintado
É um animal selvagem e carnívoro Africano. Cão de caça do cabo também é conhecida como Lycaon, cão selvagem,
hiena. Seu nome científico é Lycaon pictus e pertence à família Canidae. O lobo pintado está ameaçada de extinção.

lobo pollero
Na Colômbia é uma classe de lagarto carnívoro. Também chamamos de chickenero, mato, mata-água, peni, teyú, tegú
ou lobito. Seu nome científico é Tupinambis teguixin e pertence à família Teiídae. Pode atingir medidor de medição e
meio. Há zoocriaderos para comercializar sua pele.

lobos
Os lobos são alguns canídeos silvestres. Cães selvagens. São carnívoro, mamíferos cujo nome científico é Canis
lupus, o cão é Canis lupus familiaris ou um lobo domesticado. Eles pertencem à família Canidae. Pessoas selvagens e
agressivas.

lobrego
O termo correto é desolador til ( ) ele sempre carrega. Reduzida a escuridão. Significa opaco. sombrio. escuro,
escuro.

lobulo del higado aumentado
Aumento no fígado lobo ou lobo direito do fígado aumentado é a definição de hepatomegalia em medicina. Pode ser
indicador de várias doenças, incluindo algum tipo de hepatite, consumo excessivo de álcool, leucemia, insuficiência
cardíaca congestiva ou metástases.

localizació
localização é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Local.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
local. Significa o lugar onde algo está localizado. Localização. Ação determinam os limites de algo ou alguém. Ação de
encontrar ou encontrar alguém que estava perdido.

locha
Na Colômbia Loach é sinônimo de preguiça, sonolência. Não fazer nada, descanse.

loche
No Peru é outra maneira de chamar o sapato, ahuyama ou abóbora. Seu nome científico é Cucurbita moschata e
pertence à família Cucurbitaceae. Lambayeque Loche é uma marca reconhecida de origem deste produto agrícola.

loco
Uma pessoa pequena, pessoa que perdeu a cabeça. Ele não pensa. Orate, perturbado, louco, deciquily, demente.
Também pode ser sinônimo de louco, absurdo, extravagante, excêntrico.

lococho
Significa desavergonhado, desinibido, manejado.

locochón
Na forma coloquial México significa louco ou insano. Significa sem vergonha, desinibida, amanerado. Na televisão
colombiana é um especial de dia-a-dia, programa de TV Caracol e chama-se locochon de quarta-feira. É dança, alegria
e variedades.

locochónas
O termo correto é locochonas, nenhum til. É uma expressão que significa alegria, de Reeling, de Jolgorio, chévere.
Também significa ousadia, loucura, extrovertido, louco.

locoto
É uma palavra na língua Aymara, que significa picante. É um dos nomes dando na Bolívia e o norte da Argentina para
o Chile ou nome científico do pimentão Capsicum pubescens.

locro
É o nome de um guisado Andina, que tem como ingredientes em abóbora, feijão, milho ou batatas. É um prato típico
da região de Narino e Cauca Colômbia. Na mitologia grega é o nome de vários personagens, incluindo um filho de
Fiscio e neto de Anfictião. Outra, ao lado de Zeto e Anfião participou na construção de Tebas.

locuaz
Significa conversação, pessoa que fala muito. Parlanchín, charlatão.

loculación
Na medicina, é o acúmulo patológico de pus no espaço pleural. Empiema pleural. Pleurisia.

locus
Lugar fixo, localização. Locus. Também é usado na genética para determinar a posição de um gene ou cromossomo.

locutivos
Significa que expressa verbalmente. Ato de discurso. Na radiodifusão falado ato realizado por uma pessoa autorizada a
fazê-lo e por meio de comunicação de rádio. Expresso por um falante. Austin estabeleceu uma classificação das leis
básicas do discurso ou comunicação. Os outros dois termos são ilocutivo ( força que estão falando com ) e perlocutivo (
Consequência do que é falado ).

loder
Loder ( Kurt ) é o sobrenome de um crítico de cinema americano, nascido em Ocean City, Nova Jersey, nos Estados
Unidos. Ele era Editor da revista Rolling Stone e foi colunista de vários jornais e revistas, incluindo tempo e Esquire.

lodo
Solo saturado com água. Solo percolado. Mistura de solo com muita água. Lama, lodo, lama, pântano, lodo, silte. Ele
também é usado para significar a desonra, o descrédito, o descrédito.

loft
É uma palavra em inglês que significa sótão.

loftero
Pessoa fazendo poltronas ou lofts.

logan
É um nome masculino de origem irlandesa. Significa prado, grama, grama. Nome de um filme (o décimo da saga
X-men). Personagem e protagonista de Wolverine (filme). Ele também é conhecido como Wolverine, James Howlett
(nome de nascimento) ou James Logan.

logeo
Acho que é mais apropriado usar o termo loist. Significa entrar no registro. Faça login, registre-se, histórico. Em
Computação é gravação seqüencial para um arquivo ou para um banco de dados. É um neologismo da exploração
madeireira inglesa.

logía
Lodge é um sufixo grego, que significa estudo, Tratado, conhecimento, ciência e conhecimento. Lodge, sem til significa
Associação de maçons, também é uma celebração das reuniões maçons.

logofilia
É o fascínio com a utilização de certas palavras. Predileção por sempre usar certas palavras.

logopedia
É tudo sobre terapias linguísticas. Etimologicamente significa educação linguística. É a ciência que estuda e trata
todos aqueles relacionados a distúrbios da fala, especialmente em crianças e audição. Fonoaudiologia.

logorrea
Significa linguagem incoerente ou confusa. É considerada uma doença mental.

logorreico
O termo correto é logorrheic, com til. Isso significa que ele tem uma linguagem inconsistente ou que não é
compreendido. Em relação a, ou que sofre de loorrea. Uma pessoa que sofre de uma doença mental que se manifesta
por linguagem confusa e incoerente.

logren

É um ponto de viragem para. Significa obter, alcançar, conseguir.

logroñés
Seja nascido ou residente em Logroño, uma cidade espanhola na província de La Rioja. Relacionado ou relacionado
com Logroño. Nome de um time de futebol espanhol, que joga na Segunda Divisão. Seu nome completo é Unión
Deportiva Logroñés .

loica
No Peru é o nome de um pássaro, também chamado de chirote, chirota ou Turpial. Pertence à família Icteridae.

loino
Significa que é de Loa, uma província chilena em Antofagasta. Também significa em relação a um espírito que no vodu
serve como intermediário com Bondye.

loínos
Plural de lombo. Significa que é nativo de Loa ou El Loa, uma província do Chile na região de Antofagasta, é também o
nome de um rio. Em relação à Loa (rio ou região do Chile). Também sobre loa, um nome dado em vodu ao espírito
que age como um intermediário para o homem com Bondye.

lola
Lola é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Lola ( É o nome de ). "sendo o seu significado:"<br>É um nome
de mulher. Ele deriva de Dolores, aludindo à Virgem Maria. Derivado do latim.

lolita
Jovem e bonita. Belo adolescente. Adolescente, menina. O nome de um romance escrito por Vladimir Nubocov. O
nome de um filme de 1962, dirigido por Stanley Kubrick. O nome de um filme de 1997 dirigido por Adrian Lyne nome
de um cantor espanhol. Na Colômbia, conhecida marca de sopro (ou bolo).

lolo
No Chile e em algumas partes da Argentina, significa jovem adolescente. Menino. É também apocope de Manolo e,
portanto, também manuel. É usado como Leandro apocope da mesma forma. Nos EUA é a maneira familiar de
chamar mulheres que têm nomes Laureen ou Lori. Nome de uma atriz e cantora americana. Nome de dois filmes (um
francês e um mexicano).

lomazo
Pode ser um golpe nas costas ou atrás. Também uma coluna grande ou uma parte traseira larga.

lomenses
Significa nascido, residente ou relacionados a La Loma. É que uma cidade de Cuba, Holguín, também é um município
da Colômbia, no departamento de Cesar. Lá é também um bairro chamado La Loma em Medellín e existem Las Lomas
de Zamora, em Buenos Aires Argentina.

lomerio
Terreno ondulado, de várias colinas ou lomas seguido. Em geologia e topografia é um tipo de solo que é composto de
vários morros ou colinas baixas. Grupo concentrado de colinas baixas. Colinas, montes.

lomloe
Significa Lei Orgânica sobre Modificação da LOE (LOE é Lei Educacional Orgânica). Essa terminologia é usada na
Espanha e hoje é uma nova lei sobre educação.

lona
Tipo de tecido pesado, grosso e resistente. É usado para fazer lojas, mochilas, velas para barcos. É também o nome
dado ao chão de um ringue ou anel de boxe. Lutando contra o quadrilátero. Antigamente era feito de cânhamo e
atualmente é feito de algodão no ligamento da tafetá. A palavra tem origem francesa, vem de Olonne, que era o nome
da cidade onde foi feita.

lonche
Na Colômbia significa almoço. Comida que é realizada para o escritório ou a trabalhar para comer ao meio-dia.
Almoço.

lonchera
Na Colômbia é uma mala pequena onde é mantida uma lancheira ou vaso onde são o alimento do dia, geralmente chá
e almoço. Maletica para o alimento. Faimbrera, viandera. Conjunto de alimentos que uma criança traz para a escola
em casa.

london
É o nome inglês de Londres. É o nome inglês da capital da Inglaterra e do Reino Unido. É o nome de muitas
localidades. Especialmente no Canadá e nos Estados Unidos. Nome das cidades no Canadá (província de Ontário),
nos Estados Unidos (estado de Ohio) e na Guiné Equatorial (província litorânea).

londonistan
Londonistão é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Avião" no sentido de:<br>Basicamente é a área de
influente muçulmano do East London com maior ênfase em Newham e Tower Hamlets, gerido pela Sharia de Leyton
bairros. Tal é o grau de influência, com quase 1 milhão de habitantes, que os nomes das ruas agora são Bengali.

londres
Londres é escrito incorretamente e devem ser escrito como "Londres.", sendo o seu significado:<br>A capital da
Inglaterra e do Reino Unido. Foi fundada pelos romanos há mais de dois milênios atrás e está localizado nas margens
do Rio Tamisa. Nome de uma canção de música tropical Luis Felipe Gonzalez.

londrina
É o nome de uma cidade do Paraná, no estado do Paraná. Em relação a Londres.

long
Abreviação para comprimento .

longanimidad
Significa qualidade de ser generoso e benevolente permanentemente, mantendo essas qualidades ao longo do tempo.
Pode ser considerado como a amplitude de ideias e comportamento. Também significa constância, tenacidade e
grandeza diante das adversidades.

longaniza
Colômbia está indo e marinado de carne de porco, que é inserido em um intestino fino. É muito típica do departamento
de Boyacá.

longaso
No Equador é usado como um sinônimo com o velho, velho, velho bristlecone. Acho que como é um aumentativo de
longo, deve ser com z, mas em que região usada com s.

longánima
Significa que mantém a qualidade de ser generoso e benevolente permanentemente, mantendo essas qualidades ao
longo do tempo. Pode ser considerado como a amplitude de ideias e comportamento. Também significa constância,
tenacidade e grandeza diante das adversidades mais graves. Sempre boa alegria. Magnânimo.

longero
É o nome de uma marca de produtos de ferro e aço nos Estados Unidos (indústria metalúrgica). Tipo de licor de
origem finlandesa. Ter a longevidade, por muitos anos.

longo
Significa longo, longo comprimento. Também é um sobrenome francês. Sobrenome de uma grande ciclista francesa,
chamada Jeannie Longo (agora casada com Jeannie Longo-Ciprelli). Era conhecido como o "Superlongo". Competiu
no Track, Route e Mountain Cycling. Ganhou quatro medalhas olímpicas e ganhou 13 campeonatos mundiais.

lonja
Fino corte de carne ou queijo. Na Colômbia, usamo-lo como sinônimo de costeleta, fatia, tira, fatia, barco, lâmina,
lâmina, cortar. Ele também é usado para descrever um mercado, troca conservada em estoque, armazém ou loja.

lonjazo
Na Argentina foi atingido com a ponta de um chicote, couro ou estropo. Bata com uma cunha.

lontananza
Significa horizonte confin, distância, distância, fundo, fundo, limite. Também por extensão significa futuro potencial,
perspectivas, objetivos.

lontano
É uma palavra em italiano. Significa muito, lá, no horizonte, distante. Pode se referir a distantes no espaço (distante)
ou distante no tempo, há muito tempo ou dentro de um longo tempo, ou seja, o passado ou o futuro (muito distante).

loopear
É um anglicismo. Significa fazer loops, rolos ou crespos. Pode se referir ao cabelo ensortijar, mas também aos
movimentos do círculo (geralmente invertidos) que os planos acrobáticos fazem). O termo também é usado na música,
para designar a repetição idêntica de uma medida ou grupo de notas várias vezes. Faça círculos no mesmo eixo,
orbite, gire.

loquera
Na Colômbia é o mesmo que rachar, destituição, loucura. Falta de juízo. Nós também dizemos coloquialmente

uncedouted ou que você correu o shampoo.

lor
LOR é a abreviatura de carta de recomendação, uma exigência de algumas universidades aceita alunos de 40 novos;
Carta de recomendação ).

lorena
Significa que vem da região de Lorena (Lorraine) na França. É um nome de mulher de origem francesa. Nome de
uma antiga e importante região no nordeste da França, que é composta de quatro Departamentios.

lorenzo
É um nome de origem latina masculino e significa o vencedor, vencedor, vencedor. Quem fica com os louros.

loreto
É o nome de um Departamento do Peru. É também o nome de um município italiano na província de Ancona. Na
Colômbia era o antigo nome da aldeia e município de Puerto Nariño, no Departamento do Amazonas, então alguns o
chamam de Loreto-Mocagua.

loricada
Significa coberta com revestimento protetor (biologia). Na Colômbia refere-se a habitual, festa ou evento em Lorica,
que é um município no departamento de Córdoba. Comida naquele município. Um loricada bem conhecido é o prato
do bocachico frito.

lorito
Papagaio diminutivo. Na Colômbia é um pequeno pássaro que também é chamado de periquito, periquito ou chocalho.
Pertence à família Psittacidae. Colloquially em Colômbia, pessoa muito falador.

lormata
No Chile, é o nome de uma colina, perto de La serena, região de Coquimbo, o lormata é um cacto seco. Artesanato,
que você pode fazer com ele.

loro
Nome genérico para aves na Família Psittacidae . Eles são caracterizados por notas fortes e curvas, são
movimentados e andam em bandos. Na Colômbia, de uma forma coloquial, pessoa muito falante, conversadora. É
também uma maneira de chamar um rádio, especialmente se for bateria.

losan
Na Espanha é o nome de uma marca de roupas. Eles têm vendas em mais de 40 países.

losas
Plural de laje . Significa pedra plana, esculpida, lisa, plana e fina, que é usada para o revestimento de pisos e paredes.
Também é chamado de túmulo ou túmulo. Azulejo, ferro. Laje, peixe, chapa, lápide, túmulo. É também uma placa de
concreto suportada no chão (laje de fundação). Loza, isto se com z, significa cerâmica, conjunto de peças de
porcelana que compõem uma louça (pratos, poços, canecas, jarros, copos). A Majolica.

losita
Losita (ou Losita 10) é o nome de uma droga antidepressiva. Seu nome genérico é Escitalopram. Pequena laje,
diminutivo de laje.

losna
É um dos muitos nomes comuns que wormwood tem. Também é chamada de artemis, alonsa, ortemisa, grama
sagrada. Seu nome científico é Artemisia absinthium e pertence à família Asteraceae.

loso
É o nome de uma banda de rock tailandesa. Foi fundada pelo guitarrista Seksan Sukpimai.

lost
É uma palavra em inglês que significa perdido ou perdido. Nome de uma série de TV americana.

losta
Em islandês significa luxúria. É um site de turismo da Noruega, onde desportos e actividades aquáticas são realizadas.
É o nome de um fiorde.

lota
Lota é o nome de uma cidade e um município da província de Concepción, no Chile, região de Biobío. Lota é famosa
por seus depósitos de carvão.

lourdes
É um nome da mulher de origem francesa. Vocação à virgem de mesmo nome. É o nome de uma cidade francesa que
é deixada no sopé dos Pirinéus. É também o nome de uma Comuna Francesa e um Santuário. Nome de uma igreja e
um parque em Bogotá.

lover
É uma palavra em inglês que significa amante. Nome de um álbum da Taylor Swift Musicar.

low cost
Estes são termos de língua inglesa que traduzem "Baixo Custo". Refere-se basicamente a um tipo de serviço de
transporte aéreo de tarifas muito econômicas com serviços muito limitados a bordo e nos quais pouca bagagem pode
ser transportada.

lozano
Vergel, povoada de vegetação luxuriante e fértil. Mostrando a frescura e frescura. Também é um sobrenome de
origem espanhola. Macio, liso, verde, fresco, exuberante, saudável, jovem, juventude.

lóbrego
Isso significa que é confuso, incerto, escuro, sombrio, triste, triste. sombrio, funeral, fúnebre, triste, melancólico,
taciturno. .

lócker

Armário ou loquer significa gaveta de depósito, cômoda, guarda-roupa, armário. Móveis em que roupas ou pertences
são armazenados temporariamente.

lpm
É uma unidade de medida das diferentes redes sociais, meios como ( gosto de ) por minuto. Também é a abreviação
em hidráulicas litros por minuto.

lta
Na Colômbia, é abreviação de Instituto Técnico Agropecuario. São um tipo de escola, geralmente de municípios
pequenos ou rurais onde o Baccalaureate Agrícola é estudado. É também um sistema implementado pela
Procuradoria-Geral da República, para gerar o Índice de Transparência e Acesso à Informação.

ltda
É a abreviatura de limitada, mas deve ser como Ltda. É um tipo de sociedade económica e jurídica na Colômbia,
composta por um número limitado de parceiros,

ltda
É a abreviatura de limitada, mas deve ser como Ltda. É um tipo de sociedade económica e jurídica na Colômbia,
composta por um número limitado de parceiros,

ltna
irrupof é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Itna", sendo o seu significado:<br>Etna, Edna e Itna são
variantes de um mesmo nome de mulher. É de origem escocesa e significa amêndoa, embora alguns dizem que a
Edna também é de origem hebraica e significa prazer, divertimento.

luba
Luba é o nome de duas cidades: uma nas Filipinas, da província de Abra e outra na Guiné Equatorial, na Ilha Bioko.
Além disso, Luba é o nome de uma étnia centro-africana (Congo). Além disso, Luba é o nome de uma mulher de
origem russa. Significa amor. Nome da esposa de Ruben Blades (Luba Mason) e uma modelo ucraniana ( Luba
Shumeyko). Luba na Estônia, significa permissão, autorização.

lubolo
É que uma trupe de carnaval formado por pessoas de ascendência africana ( 41 preto; ou com branco pintado de preto.
No Uruguai é um adjetivo e significa preto.

lubre
Lubre significa Shimmer em língua galega.

lubricado
Significa óleo-friccionado, escorregadio. Tendo boa lubrificação. É uma inflexão de lubrificação, o que significa arriscar
escorregadio, lubrificado, lubrifique. Remova a fricção de dois pedaços ou um dispositivo, através da aplicação de um
óleo ou lubrificante.

lubricante
Substância oleosa que facilita o funcionamento de um maquinário, diminuindo o atrito entre suas peças e, portanto,

evita o desgaste. Suas funções básicas são dissipar o calor, evitar a propagação de partículas poluentes e evitar
atritos. Substância que lubrifica. Facilita o atrito e elimina o desgaste das peças.

lubricantes
Lubrificante Plural . Substâncias oleosas que facilitam o funcionamento de um maquinário, diminuindo o atrito entre
suas peças e, portanto, previne o desgaste. Suas funções básicas são dissipar o calor, evitar a propagação de
partículas poluentes e evitar atritos. Substância que lubrifica. Facilita o atrito e elimina o desgaste das peças.

luca
É um nome de macho em italiano, que é equivalente em espanhol para Lucas. É de origem Latina e significa que
brilha. Na língua coloquial colombiano significa mil pesos Bill. LUCA em inglês, é o acrônimo do último ancestral
comum universal (último universal ancestral comum), a primeira suposição que descem todos ser e que poderia ser
uma bactéria viva. Nome de um futebolista francês que joga de goleiro para o Real Madrid (Luca Zidane Fernandez.
filho de Zinedine Zidane).

lucachina
É mais usado "Luca China". No Peru, é 50 centavos, 50 centavos, meio sol (ou meio sol novo, atualmente).

lucas
É o nome de um dos quatro evangelistas. Nome do homem de origem latina e significa aquele que brilha, aquele que
brilha. Na Colômbia, plural de luca, que significa nota de mil pesos.

lucazo
Na Colômbia é algo que vale 1000 pesos. Eu empresto por esse valor mínimo. No Chile é um cigarro comum ou de
maconha desse preço.

luce
É uma inflexão do olhar. Significa mostrar, brilhar, fulgurar, brilhar, expor, exibir, usar, revelar, ensinar, usar, brilhar.

lucentina
Significa Lucena, uma cidade espanhola da província de Córdoba, na Comunidade Autônoma da Andaluzia. A Elisana.
O gentio de uma mulher nascida em Lucena, pode ser lucentina ou elisana.

lucero
O nome de um cantor mexicano chamado pão de Lucero Leon, que também é uma apresentadora e atriz. É conhecida
como "A noiva da América".

lucia
O termo correto é Lucia ( é um nome próprio ). É um nome de mulher, de origem Latina e significa " Que nasceu à luz
do dia ". Santa Lúcia é reverenciada pelas igrejas Católica, ortodoxa e Luterana. Sua festa é no dia 13 de dezembro,
em muitos países do mundo e é o padroeiro dos cegos e os pobres.

luciernaga
Firefly é escrito incorretamente e deve ser escrito como Firefly ( 41 til; ele sempre carrega. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é vaga-lume. Inseto de noite luminescentes. Coleoptera inseto pertencente à família

Lampiridae. Programa radial colombiano da cadeia de Caracol, que acaba de completar 25 anos de emissões.
Caracteriza-se pela simulação tudo o que acontece e meio sério e meio brincando informado e feliz. Indígenas,
isondues.

luciferina
Significa relativo ou relacionado ao lúcifer, ao diabo ou ao diabo. Diabólico, demoníaco. Tipo de luz fosforescente que
brilha especialmente no escuro. Luminescência, fluorescência, bioluminescência. Efeito de luz natural causado pela
oxidação da luciferase. Nome de um filme de terror argentino, dirigido por Gonzalo Calzada.

luciferino
Significa em relação ao lúcifer, ao diabo ou ao diabo. Demoníaco, diabólico.

lucioperca
É o nome comum de um peixe de água doce, cujo nome científico é luciperca Sander e pertencente à família Percidae.
É um muito voraz e invasivo, espécie de Espanha é, portanto, proibida a sua introdução, transporte ou comércio.

lucirse
Na Colômbia significa mostrar, demonstrar, observe, veja. Também usado muitas vezes para desaprovar uma ação de
alguém. Brilhar, brilhar.

lucrecia
Lucrécia é o nome de uma mulher Latino e significa "que é puro e traz à tona".

luctuoso
Significa que produz muita tristeza. Funeral, sombrio, sombrio.

lucubrar
É o mesmo que elucubating. Significa pensar, planejar, distorcer, divagar, imaginar.

lucuma
É o nome de uma árvore no Chile e na Argentina, que também é chamada de chañar. Seu nome científico é Lucuma
spinoza e pertence à família Fabaceae. Também é cientificamente chamado de geoffroea decorticans por Moussy ou
Gourliea chilensis por Clos (synimias). É resistente à geada e tem alguns usos medicinais.

lucws
lucws é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Luzes.", sendo o seu significado:<br>Obviamente pedi luzes (
outro erro de digitação mais ). Luz é radiação eletromagnética que pode ser percebida pelo olho humano. Iluminações,
luminescences. Luzes também podem ser um ponto de viragem de olhar, mostra o que significa. Traje dos toureiros.

ludibrio
Ludibrio é uma palavra do latim que significa brinquedo. Por extensão significa duro, imóvel, seco, duro, rígido, árvore,
inanimado.

ludismo

Foi um movimento organizado por artesãos ingleses entre 1811 e 1816, que protestou contra o uso de máquinas, o
que, em sua opinião, acabaria com seus empregos.

ludmilla
Ludmila é um nome de mulher de origem eslava e significa amado por seu povo.

ludopatía
Significa paixão doentia por jogos de azar ou apostas. Doença que pululam nos casinos.

luengos
Significa que há muito tempo.

lugar dr origen de la mapahuira
O Mapahuira é banha restante na parte inferior do pailas condensado. A palavra é de origem quechua de mapa ( 41
sujo; e 40 de Huirra; Manteiga, gordura ): suja de manteiga. O Mapahuira é um prato típico equatoriano com carne de
porco.

lugareño
Pessoa de uma região. Crioula, nativo, próprio, nativo.

lugol
Em Química é uma forma de chamar a dissolução de iodo molecular ( I2 ) e iodeto de potássio (KI) em água destilada.
É usado como desinfetante. Sobrenome de um médico francês, chamado Jean Guillaume Auguste Lugol, que estudou
tuberculose muito.

luidas
Excluir ( as obrigações para com alguém ou alguma coisa podem ser econômicas ou censura ). Vem do latim luere ( )
de desencadear. Também usado como um sinônimo para esfregar, esfregar, arranhão, esfregue. ( Neste segundo
caso vem do latim ludere ( que significa tocar, jogar ).

luigi
É um nome masculino em língua italiana. Equivale a Luis en Español. Luis, por sua vez, é variante de Ludovico, que é
de origem alemã e significa guerreiro famoso. Entre os personagens da Nintendo, ele é o irmão mais novo de Mario
Bross.

luigino
Marca de patins de origem italiana. Diminutivo de Luigi ou Luiggi (que significa Luis) que é Luisito . É também uma
marca de botas ou calçados usados na patinação. Nome de armazéns de artigos esportivos.

luir
Isso significa esfregar, esfregar, usar, raer, lixar. Também é possível usar luyir.

luisa
Luisa está escrita incorretamente e deve ser escrita como "Luisa ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É um

nome de mulher de origem germânica e significa lutador famoso. Variante feminina do nome do masculino Luis ou
Ludovico ( Guerreiro famoso ). Na Colômbia conta luisa até um peito, peito ou Roberta.

luisón
Luison ou Huicho, é um mitológico do Paraguai, equivalente ao carácter de lobisomem. Luison é o sétimo e último filho
de Tau e Kerana, sobre ele caiu a maior maldição que pesava sobre seus pais. Seu nome só aterroriza. Sendo este
assustador está localizado no cruzamento das estradas da vida e da morte. Como você pode exornar o furo em sua
marcha, é o mais temido e odiado de spawn maldito monstro.

lujuriosos
Plural de lascivo. É o termo com o qual eles designam pessoas que são propensas a luxúria. Pessoas que mantêm a
forma de desejo sexual desenfreado e incontrolável. Viciado em prazeres sexuais. Lascivo, lividinosos.

lukum
Também se chama Lokum É o nome de uma doce gastronomia turca. é feito com mel e farinha. É consistência suave.
Borracha doce. A palavra é de origem árabe e significa mordida.

lule
A Colômbia é o segundo nome de uma das pessoas mais ricas do país. Último nome, Santander, na Colômbia. É um
grupo étnico indígena acampar em Santiago de Estero Argentina, família dos Warpes ou Huarpes. Anteriormente
existia no Paraguai e na Bolívia, onde foram expulsos.

lulo
Na Colômbia é sinônimo de lindo, excelente, lindo, espetacular, linda, intratável, excelente. Fruto do arbusto Solanum
quitoense, pertencente à família Solanaceae. Também recebe outros nomes comuns, tais como: laranja, toranja,
Nuquí, Bolombo, Toronjilla.

lumbrado
lumbrado incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Iluminação", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é a iluminação. Pode significar bêbado ou iluminado. É também o nome do serviço público que usa luz durante horas
do nighttime. Iluminação pública: sistema de iluminação, iluminando os espaços públicos. No século XVI, houve
também um movimento religioso espanhol.

lumbrera
Na Colômbia é sinônimo de conhecimento inteligente, muito preparado, de muitos.

lumbreras
Na Colômbia, dizemos luminares para pessoas que são muito inteligentes, gênio. Talentoso, eminente.

lumen
Em física é a unidade de medida do fluxo luminoso. Unidade para medir o brilho de uma fonte de luz. Sua abreviação
é lm. Medidas de intensidade de luz ou unidade de energia luminosa. Lux é o brilho de um lúmen por metro quadrado.

luminaria
Na Colômbia, dizemos luminárias para lâmpadas de iluminação.

luminarias
Na Colômbia, dizemos luminárias para lâmpadas ou lâmpadas de iluminação pública. Também dizemos luminárias
para pessoas de muito conhecimento ou conhecimento. Pessoas que se destacam ou brilham em uma comunidade.
Sábio.

lumínica
Significa em relação à luz, relacionada à luz. Tem origem na luz.

lumod
É o nome de uma empresa alemã especializada em design.

lumpenproletariado
Refere-se de forma discriminatória uma população muito indefesa e completamente sem recursos. Escória da
sociedade. Estas são maus chamado descartáveis.

lumu
É o nome de uma empresa que fornece tecnologia em Cibersegurança.

luna
É o nome de uma mulher de origem latina. Significa bonito e brilhante como a Lua. Nome de vários locais na Espanha
e nas Filipinas. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Pátio interno dos palácios renascentistas
espanhóis. Espelho que pelo seu tamanho permite ver completar o corpo de uma pessoa. Folha de vidro ou espelho.
Nome do satélite natural da Terra. Por extensão, cada um dos satélites naturais de qualquer planeta. Nome de uma
canção e filha do cantor colombiano Juanes. Nome de um rio espanhol na província de Aragão. Nome de vários
personagens fictícios (Marvel comics , Planeta sobrevivência , Lua marinheiro).

luna de sangre
É o mesmo que o crescente vermelho. Tons avermelhados da lua durante um eclipse.

lunar
Significa em relação à lua, que se relaciona com a lua. É também o nome de uma mancha escura que é observada na
pele. sarda.

lundia
Isso significa que se trata de Lund (cidade da Suécia). É o nome de um género botânico pertencente à família
Bignoniaceae. Eles são em sua maioria arbustos. É também o nome de um asteroide.

luneta meridiana
Festa central e próximo as tabelas ou estágio em um teatro. A moldura, junto com o palco, o palco e as barracas são
as partes de um teatro.

lunfa
Significa jargão, germania, população, pessoas comuns. Linguagem vulgar e ordinária. População. Também é
sinônimo de bandido, bandido ladrão, ladrão, velhaco.

lunita
Lua diminutiva. Nome de um personagem de tiras de quadrinhos; Ela era nora de Dick Tracy, por ser a esposa de seu
filho Junior. Ela era uma garota bonita, muito branca, olhos muito grandes e tinha alguns chifres de carne na cabeça,
além disso ela tinha muitos poderes especiais. Lunita era extraterrestre (ela era uma Selenita).

lupulera
Em relação ao lúpulo. Pode significar cervejaria (que produz, vende ou consome cerveja).

lupulero
Uma pessoa que cresce lúpulo. Por extensão, pessoa que bebe muita cerveja.

lupuna
É um dos nomes comuns dados no Peru a uma árvore muito grande. É comum em áreas quentes da América Central,
Caribe e América do Sul. Na Colômbia conhecemos como ceibo, ceiba, bongo, bonga ou ceiba bonga. Na Bolívia é
chamado mapajo . Em inglês é chamado kapok. Seu nome científico é Ceiba pentandra (na Colômbia também é
usado Bombax mompoxense, que significa ceiba ou bonga de Mompox).

lurex
É uma marca registrada de um fio de aparência de metal. Rosca revestida com alumínio, prata ou ouro. Têxtil feito
com a mesma fibra. Sobrenome artístico usado por Freddie Mercury, que também usou o nome artístico Larry Lurex.

lurgo
Lurgo é um sobrenome de origem italiana.

lurio
Significa loucura, loucura, louca.

lurkear
Lurker é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Luquiar, ou lukear..." sendo seu significado:<br>O termo
luquiar ou lukear, é usado na Colômbia. Na linguagem de rua significa dinheiro ( trazer o lucas ). Um luca são 1.000
pesos. O termo é indiferente à forma como você obter, tanto trabalhando honestamente ou cometer um crime (
geralmente um roubo ).

luscinia
Luscinia é o nome de um género de aves canoras que pertence o rouxinol, cujo nome científico é Luscinia
megarhynchos e pertence à família Muscicapidae.

luscofusco
É o nome de um doce na Galiza.

lusero
O termo correto é lucero com c . Significa estrela, estrela da manhã. Nome do planeta Vênus (Lucero del Alba).
Cavalo preto com ponto branco na testa. Nome de um bairro de Bogotá. Iluminado, muitas luzes. É um nome da
mulher de origem latina e significa iluminado.

lustre
Significa notoriedade, brilhante, esplendor, glória, reconhecimento. É uma inflexão do polonês. Significa brilho,
polichar, dar esplendor.

lustrina
É o mesmo que betume, brilho, brilho ou graxa que é usado para brilhar o couro do calçado.

lustro
Isso significa um período de cinco anos de tempo que equivale a 5 anos. Inflexão de Colômbia do polonês. Significa
brilho, glacê, polichar calçado.

luteinas
Eles são substâncias químicas para uso industrial. Eles costumavam dar alimentos de coloração amarela. Eles
pertencem ao grupo de compostos químicos chamados xantofilas. Eles encontraram naturalmente em plantas, algas,
bactérias fotossintéticas e a gema de ovo.

lutetia
É um nome latino que significa Lutécia. Traduz lugar de argila, lugar onde a argila abunda, . É o nome latino de um
assentamento gálico pré-romano na Ilha do Sena, que atualmente corresponde ao centro de Paris. O nome de um
asteroide.

luto
Roupa preta ou escura, para participar de uma cerimônia de enterro. Manifestações de luto ou tristeza expressado no
comportamento e costumes pelos parentes e amigos do falecido. Tempo em que este tipo de eventos é preservado.
Aflição, duelo, sofrimento, dor e tristeza.

luva o luba
luva ou luba é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Luva, sendo seu significado:<br>O termo correto é a
Luva. É uma palavra de luva de significado de idioma português e galego. O fonema luba em estoniano significa
permitir.

lux
É uma unidade de medida da intensidade da iluminação. Seu símbolo é o lx. Usado em fotometria. Também é a
abreviatura internacional do Luxemburgo. É um sobrenome na Argentina. Apocope da grandeza Crowguard.

lux kola
Nome de uma bebida açucarada que foi comida na Colômbia há muitos anos. Foi adquirido pela empresa Postobón.

luxurización
É o processo de transformar uma coisa comum em um objeto de luxo. Tendência de se transformar em algo luxuoso
que não é. Faça parecer de luxo aparente ou muito exclusivo.

luyir
Significa lixar, esfregar, esfregar, polir, usar, ralar. Você também pode usar luir.

luyir o lullir
Estes são dois termos de língua lunfardo ou jargão na Argentina. Significa gastos, deterioração, paisagismo, raer,
prejudicial.

luzma
Na Colômbia é uma maneira carinhosa e família chamada Luz Marina. Apocope de Luz Marina. No Chile significa
mulher estúpida e feia.

luzonita
Parente ou um nativo da ilha de Luzon, nas Filipinas. Que também lhes diz Luzones. Uma cidade na Espanha, na
província de Guadalajara, Castela - La Mancha, é que diz que os nativos de Luzoneros de Luzon.

lúnula
É uma palavra derivada e depreciativa da lua. Parece uma lua ou uma crescente. Parece uma lua, ou parece a lua.
Pode ser considerado como uma espécie de amuleto que parece ser uma lua ou uma crescente.

lwiindi
É uma festa de ação de Graças na Zâmbia. Também o nome de um festival de música na região, de Denilson e é
habitual para o povo de Tonga.

lya
Lya é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Lía, Lya." sendo seu significado:<br>É um nome de origem
hebraica, bíblico. Significa que o trabalhador. Lia variante. É também um diminutivo familiar de Rosalia. Este nome é
amplamente utilizado na Alemanha, França e países nórdicos.

lycra
Lycra é uma fibra sintética com nome de marca. É o nome de uma fibra artificial ou sintética, usada para fazer tecidos.
Lycra. É uma indústria de fibra, elástica e deformável, amplamente utilizado para a fabricação de roupas esportivas. É
também chamado de elastano.

lynchiano
Significa em relação ao Lynch, feito ou elaborado como Lynch faz. De acordo com Lynch. Ele geralmente se refere ao
cineasta David Lynch. Caracteriza-se pela mistura do real e do fictício ou sonhador. Pode significar loucura, loucura,
fora do real. Às vezes é difícil de entender.

maas
É um sistema de transporte moderno e revolucionário que está sendo experimentado na Finlândia e tende a ser global.
É a mobilidade como um serviço (MaaS).

mabe
É o nome de uma multinacional que produz eletrodomésticos e está sediada no México. Em seus começos produziu
somente armários e o metal recessed a mobília para cozinhas.

mabinga
No México e outros países da América Central significa estrume, excremento, merda. Também é usado para designar

folhas de tabaco descartadas por sua má qualidade.

maca
É unn apocope de Macarena, nome feminino. Maca é o nome de uma planta da família Brassicaceae, nome científico
Lepidium meyenii. É nativa dos Andes peruanos. outros nomes tais como: maca-maca, maino, ayak chichira e ayak
são. Tem propriedades medicinais e nutricionais.

macabijo
É um dos nomes de peixe, conhecido como o peixe das marés, malacho ou bonefish, tipo da única família Albulidae.
Vivem em todos os mares, muito perto da costa e seu nome científico é Albula vulpes. É de importância econômica.

macabí
O termo correto é Maccabi. É uma cidade em Cuba, município de Banes na província de Holguín. É o nome de
algumas ilhas no Peru. É também o nome de um peixe da família Albulidae, também chamado de osso macabijos ou
peixe.

macabo
É um dos muitos nomes que recebe uma planta de tubérculos comestíveis. Na Colômbia chamamos de aro, furo,
ocumo, mafafa ou malanga. Também é conhecido como camaleão, chonque, mangarete, mangarito, mangarás-mirim,
mangarás, orelha de elefante, quequesque, quequesque, raspador, taioba, yaro, tiquisque, picosa. Seu nome científico
é Xanthosoma sagittifolium e pertence à família Araceae.

macachines
Um pequeno jardim plantas são a maioria de flores amarelas. Eles pertencem ao gênero família Oxalis Oxalidaceae.
Existem cerca de 800 espécies e propagação muito facilmente. Dizer-lhes também Kulle ou Vinagrillo.El termo correto
pode ser também matachines. Eles são personagens alegóricas das festividades populares na Colômbia que se
caracterizam por vestir-se, geralmente de demônios ou monstros com máscaras muito marcantes.

macaco
Na Colômbia chamamos uma classe de amio ou primata macaco. Mico, macaco, amio. O macaque é um macaco
pertencente à família Cercopithecidae (macacos do velho mundo). Amio do gênero macaca. O termo macaque é
amplamente utilizado no México de forma pejorativa para insultar alguém de uma raça negra. Na Colômbia, ele
também é macaque é uma pessoa disfarçada durante as festividades da aldeia. O matachín. Feio. personagem
infantil com o qual assusta as crianças.

macadamia
É o nome de uma noz, produzida por um arbusto. É também o nome de um gênero de plantas que pertence à família
Protaceae. Há 5 espécies reconhecidas. Na Austrália é chamado kindal kindal e jindilli . No nosso meio está porca de
arbusto ou porca de maroochi (maruchi). O gênero tem esse nome porque era dedicado ao médico australiano Marc
Adamiam. Tem um alto valor nutricional.

macaisa
Macaisa é o nome de uma árvore também conhecida como zumaque, malhuele, zumaque falsa ou zumaque do Japão.
Seu nome científico é Ailanthus altissima e pertence à família Simaroubaceae. Na Colômbia há também um nome de
cartagenero Macaiza. Sobrenome de um famoso otorrinolaringologista colombiano que trabalha em Pereira. O nome
dele é Henry Macayza.

macana
Na Colômbia é um clube de madeira espesso e muito duro. Foi usado pelos índios como uma arma de guerra. Na
Colômbia é também um tipo de palmeira que é usado para fazer varas para ornamentação e artesanato. Seu nome
científico é Wettinia kalbreyeri da família Arecaceae. É atualmente uma espécie proibida. La Palma macana só é
encontrada em climas frios na Colômbia e no Equador.

macaneado
Feito de Mace. A macana na Colômbia, é uma palmeira que é muito difícil ( Seu nome científico é Astrocaryum
gynacanthum ) Também conhecido como a palma de Chonta. Esculpido e talhados pode fornecer vários objetos e
aplicações diferentes. Obviamente, tudo é feito com Palm macana é macaneado. Feito de Mace. Duro, duro e forte. O
Mace pode ser feito com cordas de facões, facas, paus, copas, etc.

macanero
No Chile e na Argentina pessoa que faz piadas, brincalhão. Uma pessoa que fala bobagem ou bobagem. Na Colômbia
artesão que trabalha com palma macana. defendendo ou lutando com um macana ou clube.

macano
Na América Central, o Caribe e a Colômbia são um dos nomes comuns de uma árvore da família Fabaceae, também
conhecida como Guachipelín ou Cacique. Seu nome científico é American Diphysa.

macanuda
Significa maravilhoso, extraordinário, fenomenal. É um termo usado na Argentina e colômbia.

macanudo
Em vários países sul-americanos, incluindo a Colômbia, significa grande, magnífico, extraordinário, excelente, ótimo,
muito bom.

macao
É o nome de uma região autónoma especial do Sudeste Asiático, administrada pela China.

macaranga
Macaranga é um dos nomes comuns de uma árvore b também o nome de um gênero botânico de árvores da família
Euphorbiaceae. Seu nome científico é Macaranga tanarius. São árvores pioneiras em zonas de colonização. Eles
também são chamados de pára-sol. Coração de Davi ou folhas de coração. Encontra-se no sudeste asiático e na
Austrália.

macarela
É um dos nomes comuns de um peixe que também recebe os nomes de xarda ou cavala, é muito semelhante da
cavala. Seu nome científico é Scomber scombrus e pertence à família Scombridae. Está localizado no Oceano
Atlântico e o mar Mediterrâneo.

macarena
Música alegre, que se tornou muito popular pelo grupo espanhol Los del Rio. Nome de mulher de origem espanhola e
é dedicado à Virgem Maria. Na Colômbia é o nome de uma empresa (frota Macarena). É o nome de uma bela
cordilheira na colombiana a leste, uma Reserva Natural da biosfera, onde encontrará o rio mais bonito do mundo: El
Caño Cristales. Relíquia do escudo Guiana (na geologia).

macareno
Significa que é nativo de La Macarena, um bairro de Sevilha (e também de Bogotá). Significa bonito, bonito, bonito,
atraente, agradável, baladrón. É também o nome de uma cor (carvalho macaronine) é um tom de madeira clara, um
marrom claro e um pouco jaspered.

macareo
Ondas fortes e prematuras que ocorrem na foz de alguns rios.

macaribo
Na América do Norte é um dos nomes que recebe uma classe de renas. Também é conhecido como caribu, rangifero
ou rengiferous. Seu nome científico é Rangifer Rangifer da família Cervidae.

macario
É um nome de homem de origem grega que significa sortudo, alegre, feliz, abençoado. Em grego, o nome é Makarios.
Nome de vários (3) Arcebispos e Primatas da Igreja Ortodoxa Cipriota.

macarra
Pessoa vulgar e muito saborosa. Uma pessoa explorando uma prostituta,. .

macarricidio
É a mesma coisa que lenocide. Significa assassinato de, macicker ou. Morte dada a uma pessoa que trafica em
mulheres e as prostitui. Assassinato de um Mace, ou. (Não confunda com lenocinio o que significa, tolerando, sendo
cúmplice, encobrimento. Por esta razão, uma casa de namoro ou dedicada à prostituição, é chamado de uma casa de
lenocinia ou tolerância).

macarrón
É um tipo de pasta em forma de tubo. Massas feitas de farinha de trigo alongada e oca.

macán
É um vinho que reúne sob uma mesma marca prestigiada espanhol Vega Sicilia adega com o grupo francês Benjamin
Rothschild. Marca de vinho espanhol. Eles macan, é também o nome do novo modelo de carro SUV da marca
Porsche, que fabrica desde há 4 anos.

macehualtin
Pessoas de classe média na antiga sociedade asteca. Eles estavam localizados entre os nobres e os sclabs, como
eram tarbajadores, pagando impostos e serviço militar. Soldados, guerreiros. A palavra é de origem náumes, plural de
Macehualli. Pode significar aldeia, aldeões, habitantes.

macehualtiny
Significa membros da classe média, colonos, habitantes plebeus, da velha sociedade Mixtec. Eles pagavam impostos
e tinham relativa liberdade. A palavra é de origem náumes e vem de macehualli e macehualtín.

maceta
A Colômbia é um martelo ou um grande martelo, martelo de duas cabeças planas usado com o cinzel. Também na
Colômbia é um pote onde as plantas são crescidas.

mach
Último nome do físico e filósofo da nacionalidade áustrica, chamado Ernest Mach. Brno, República Checa nasceu em
Chrlice, hoje. Ele estudou as ondas sonoras e mecânica dos fluidos. Unidade para medir a velocidade dos aviões,
equivalentes à velocidade do som (340 metros por segundo, 1225 km/h) atmosférica. Sônica.

macha
Na Colômbia, uma mulher muito forte. Mulher corajosa, arriscada e imprudente. Tipo de bota de borracha usada por
crianças no inverno. Foi também outro nome pelo qual a deusa celta da morte ou fantasmas foi chamada, que também
era chamada morrigan, anu ou anand.

machada
Próprio trabalho de um homem, um herói, um bravo, viril. Bravuconada.

machangara
machangara é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Machángara.", sendo o seu significado: Machangara
é o nome de um rio que flui através de Cuenca no Equador. Machangara é também o nome do Aeroporto de Popayán,
na Colômbia. Em quechua, língua significa ninho de ninho de Gavião ou Falcão.

macharran
O termo correto é macharran, com til. Significa homem de aparência bestial ou repelente. Homem muito agressivo,
especialmente com as mulheres. Macho.

machatear
machatear é escrito incorretamente e deve ser escrito como o facão. sendo o seu significado:<br>O termo adequado é
o machete. Na Colômbia, nós usamos o facão termo para indicar uma ação que usa o facão. Pode ser trazer a erva
ou o restolho. Corte a madeira com um facão. Há 50 anos atrás no tempo horrível de violência, era matar ou matar
com facões. Usado para derrubar sinônimo de barba de guachapear.

machera
Na Colômbia, é um termo muito cachaco (bogotano), significa incrível, plausível, de grande importância ou valor,
agradável. Relevantes.

macheria
fundição é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 núcleos; com til )" sendo seu significado:<br>Fundição é
a actividade a desenvolver ou fabricar torneira em moldes de areia. A rosca macho é uma ferramenta que é usada para
fazer roscas em um pedaço de material metálico onde você deseja inserir um parafuso. Eles são geralmente as peças
de alumínio. Bit.

machería
É um ramo da indústria metalúrgica dedicado a montagem e fundição de peças de alumínio no manual de conversão de
areia de fundição de alumínio. Estas peças já elaboradas destinam-se a unir com os outros para formar diversas
estruturas. Rebites, remacheria.

machete
Na Colômbia e na Venezuela é o nome de uma ferramenta de campo, semelhante a uma faca muito grande.
Geralmente tem cerca de 20 polegadas e tem borda apenas de um lado. É usado para cortar arbustos, ervas e galhos.

Em Cuba é chamado de mocha, na América Central guarizama, tunco, cuma ou corvo. Na Colômbia também é
contada em algumas partes charapo ou rula. Também na Colômbia é o nome de um herbicida e matamalezas, cujo
ingrediente ativo é glifosato. Também em algumas partes da Colômbia há uma espécie de armadilha escrita que os
alunos usaram para melhorar suas notas de teste. Chiva, tocha, cupcake.

machetero
Na Colômbia machetero é o trabalhador que usa o facão para derrubar o subcrescimento. Também na Colômbia
chamamos machetero uma pessoa que realiza seu trabalho de forma descuidada e sem se preocupar em fazê-lo bem.
Negligenciado.

machetilla
Na Colômbia é um facão diminutivo e feminino. A Peinilla. Pequeno facão que serve para remover as vares. Também
é usado para lutar, fazer montagens de esgrima ou danças de exposição dos macheteros.

machika
É o nome da canção nova ou a última de J. Balvin, Jeon, Anitta.

