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payula
Na língua maia significa, repreensão sanção, punição. Usado em Guatemala e El Salvador para designar uma pessoa
doente, magro. Na Colômbia, dizemos Jipato.

payulo
Significa jipato, pálido, amarelado. Você tem pele esbranquiçada ou mais clara do que o normal.

pazguato
Significa bobo, burro, lento, lento, estúpido, idiotice, tapado.

pádle
Em Esloveno padle significa caído e em inglês paddle significa remo. É um jogo, variante de tênis, que é jogado em um
tribunal menor do que o tradicional e com uma rede mais baixa. Na quadra não há becos duplos típicos, mas a coisa
mais importante é que ele é jogado com uma raquete sólida, semelhante ao de tênis de mesa ou pingue-pongue. Em
espanhol você pode usar o termo padel.

págueme
Inflexão da remuneração. Forma de pagamento direta e imperativa.

pájaro
Pássaro é um sobrenome na costa Atlântica colombiana. Pássaro pertencente à ordem Passeriformes. Geralmente
pequenos pássaros que voam e estão cantando. Na Colômbia, diz bird para um bandido para um malechor. Também
disse o pássaro ao membro masculino e o clitóris feminino.

pálida
Incolor, bege, pálido, que perdeu as cores, a Colômbia também significa desmaio. É uma forma de gíria de dizer que
ele desmaiou ou que ele perdeu a consciência. também o cartão amarelo coloquialmente, admoestação.

pálido
Na Colômbia, quer dizer incolor, amarelo, morreu. Lívido.

pálpito
Significa sensação na Colômbia. Tenho suspeitas, pressagiar, suspeito, prever, vislumbrar.

pámpanos
Plural de pampas. Significa brotos macios e verdes da planta da videira. Gemas, folhas macias da videira. botões,
crianças.

pánfilo
Significa ingênuo, Candide, inocente, bobo, bobalicón. Também significa dar, boa índole, por favor. É também um
nome do sexo masculino, do grego origem e significa "amigo de todos". Pânfilo também na Grécia antiga era filho do
rei Egimio dos dórios. Também Pânfilo foi um pintor grego. Ambos pertenciam à tribo de Sícion (ou Sikion).

párpado
é o nome da dobra de pele que cobre o olho. Músculo cobrindo o olho.

párvulo
Significa garotinho. Escola muito jovem. Criança, criança que estuda na pré-escola.

pátina
Óxido de um metal. Significa ferrugem, ferrugem, oxidação, ferrugem, patina, Cardenillo.

páuper
É um prefixo latino que significa pobre, muito pobre, sem recursos.

pávido
Significa medo, medo. Também significa tímido, você se sente com medo, tímido.

pã©treo
PA © treo é escrito incorretamente e deve ser escrito como Petreo sendo seu significado:<br>O termo correto é
pedregoso, significa duro como pedra. Eles são sinônimos: pedregoso, peñascoso, Rocky, duro, teimoso, inflexível,
granito, resistente, rígida.

pdg
PDG é escrito incorretamente e deve ser escrito como "PDG é um acrônimo para" sendo seu significado: programa de
direcção geral (PDG) fornece perspectivas inovadoras sobre o negócio complexo desafios que, como Presidente, você
tem que enfrentar todos os dias de descanso. No final do programa você já reforçou a sua capacidade de gerenciar o
desempenho da sua empresa, para alcançar a excelência na estratégia e na implementação da mudança e fornece
critérios, compromisso e uma visão comum que vai levar seu negócio para novos níveis de ex Ito.

pdvsa
É o acrônimo para a petrolífera venezuelana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.

peak
É uma palavra da língua inglesa que significa pico, cume, montanha, elevação, ponta, crista, cume.

peana
Significa pedestal, plataforma, base que é colocada para colocar em cima de um busto, escultura ou imagem. Base da
janela ou parapeito da janela. Também pode ser chamado de base ou pente. Corte galho da oliveira. Ramón.

peaña
Significa pedestal, plataforma, base que é colocada para colocar em cima de um busto, escultura ou imagem. Passo,
passo, pódio. Base da janela ou parapeito da janela. Também pode ser chamado de base ou suporte. Corte galho da
oliveira. Ramón.

peã³n
Sofia é escrita incorretamente e deve ser escrita como um "peão." sendo seu significado:<br>O termo correto é peão.

Significa trabalhador, camponês, trabalhador. Guia de xadrez.

pebeta
Na Argentina significa menina, mocinha. É também o nome de uma pasta feita com pós aromáticos, na forma de uma
vara e incinerada em um pebetero. Cinzas, pó aromático.

pebete
Massafeita com pós aromáticos que é usado para incinerar e gerar ambientes agradáveis. Incenso. Pequeno tubo
contendo pólvora para fazer fogos de artifício. Na Argentina significa menino, garoto, jovem, menino ou criança.
Diminutivo de pibe. Também significa pão de Viena ou pão pequeno da Argentina e uruguaia, amplamente usado para
fazer sanduíches com presunto e queijo.

pebre
É um tipo de popular em molho de Chile. É pimenta, tomate, coentro, alho e cebola picada. Na Colômbia, dizemos
pico de gallo e Bolívia llajua.

peca
É o nome dado a uma mancha ligeiramente escura que aparece na pele por causa da exposição solar. Inflexão ao
pecado, o que significa errar, falhar, violar uma regra ou quebrar um mandamento. Caindo no pecado, transgredindo
uma regra, violando um mandato.

pecajías
O termo correto é Pecaías ( é um nome próprio ). Rei que governou Israel e inimigo de Judá.

pecaríes
Queixadas são conhecidas na Colômbia como Zainos, catetos, queixadas, montagem de carro, chancho rosillo,
chacharo ou queixada. No México eles dizem taitetú, coyamel. Eles estão na América. Seu nome científico é Pecari
tajacu e pertencem à família Tayassuidae.

pecas
É uma inflexão do pecado. Significa transgredir, violar uma regra ou um preceito religioso. Err, senhorita. Eles
também são umas manchas escuras na pele. Efélides.

pecatamía
O termo mais adequado é "pecatta mi". É uma locusion latina que significa meu defeito, meu pecado, minha culpa. Foi
usado para indicar aumentos suspeitos de capital ou de procedência duvidosa. Por isso, as avós tinham o ditado
"Sacristan que vende cera e não tem cera, de onde é a mina pecatta, se não for da sacristia". É usado como sinônimo
de duvidoso, suspeito, raro.

pececito
É um diminutivo de peixes, peixes pequenos, pequenos peixes, peixinho. O nome da música infantil.

peces
É o plural de peixe. Vertebrados de animais, respiração branquial e aquático. Eles têm as aletas que permitem que
eles se movam para o meio aquático e a maioria tem o corpo coberto de escamas.

pecesito
pecesito é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como um peixinho dourado. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é peixinho. Diminutivo de peixe. pequenos peixes. Peixe miúdo, larva.

pechera
Tira de couro que envolve o peito do cavalo. Todos os assuntos relacionados a algo que é usado no peito (do
vestuário, por exemplo).

pechereque
É de má qualidade que é fabricada clandestinamente em alambiques, utilizando melaço de cana. É sinônimo de
chirrinche ou tapetusa. O dinheiro está no México e Peru seios ou peitos. Peito de frango.

pechero
Eles também foram chamados de vilão ou plebeu no antigo regime de Castela. Ele era uma pessoa que na Idade
Média era obrigada a pagar impostos ao Rei ou a um Senhor Feudal. Pode igualmente ser uma tela ou um couro que
cubra ou proteja os peitos dos infantes, dos adultos ou dos animais. Na Colômbia, usamos mais em feminino
(pechera).

pecheros
Plural de peitoral. É um pedaço de pano com amarras que é colocado aos bebês, para que eles não sujam roupas ao
comer. Bib. É colocado no peito.

pecheto
Olho também é usado. É um termo usado no Uruguai, Paraguai e Argentina. É o nome de um corte de carne com ovo
do quarto traseiro do gado.

pechiche
Na Colômbia e especialmente no Atlântico costa é carícia, mimo, consentimento, afeto, careta, arrumaco, eu
Deleito-me. É também um dos nomes comuns de uma árvore no Equador, também chamado de Tarumã. Na
Colômbia, dizemos Aceituno, seu nome científico é Vitex cymosa e pertence à família Lamiaceae.

pechiches
Significa afetos, mimos, carícias. Amostras ou gestos que refletem ternura e afeto. É uma palavra amplamente usada
na costa do Caribe colombiano.

pechichón
Na Colômbia e especialmente na Costa Atlântica é a pessoa que recebe carícias, mimos. É sinônimo de mimado,
mimado, querido, mimado.

pechita
A Peshitta é que uma versão é a Bíblia do siríaco. Pechita é um dos muitos nomes que têm-lo no México a alfarroba,
alfarroba ou árvore. Seu nome científico é Prosopis juliflora pertencente à família Fabaceae. Na Colômbia, também
dizemos algaroba ou trupillo. .

pecho

O peito é formado pelos músculos peitorais. Peitorais. Porta-malas.

pechos
É o plural de tórax. Parte do peito. Refere-se a uma parte do corpo, localizado na parte da frente, abaixo do pescoço e
acima do estômago. Busto, peito de tronco. Seios no plural significa seios, peitos, seios, puchecas, adicionar, lolas,
úbere.

pechosa
Isso significa seios, seios, seios ou seios grandes. Peituda.

pechote
Peito aumentado. Peito grande e bonito. Coloquialmente, eu, minha pessoa (este peito).

pechuga
Na Colômbia é sinônimo de peito, peito, peito. Peito ou quilha das aves. Dam mais carnuda de uma ave (frango).

pechugas
Peito plural. Peito ou peitoral de aves, por extensão seios ou seios (especialmente referido se mostrado parte deles).

pechugón
Na Colômbia significa dim,, gorrón, rescuor, pedigree. Pessoa que vive às custas dos outros, que vive em um boné ou
pede demais. É também uma maneira de se referir a uma criança ou pessoa muito tola. Irritante, irritante, cansado,
desconfortável.

pecina
É o nome dado à matéria orgânica em decomposição do fundo de um lago ou lagoa. Lama, lama.

pecio
Nome dado a cada peça, fragmento ou pedaço dos destroços de um naufrágio. Resíduos, pedaços, fragmentos. Foi
também uma espécie de imposto ou multa cobrada por um naufrágio perto de um porto.

pecorino
É o nome de uma variedade de queijo italiano, que é feito com leite de ovelha.

pecosa
Pessoa ou mulher que tem muitas sardas. Na Colômbia coloquialmente é uma maneira de chamar uma bola de
futebol.

pecoson
É uma maneira amorosa de se referir a uma pessoa que tem muitas sardas na pele. Sardas.

pectoral
Casca protetora que é colocada no peito. Músculos do tronco à altura dos mamilos.

pecuario
Tudo está relacionado com a pecuária e a sua utilização. Pecuária. Sector económico que está em conformidade para
a manipulação de todos os tipos de animais, produção de insumos, gestão do rebanho e usa ou se beneficiar de seus
produtos e subprodutos.

pecueca
Mau cheiro nos pés. Doença fúngica nos pés.

pecueco
Na Colômbia significa ruim, de baixa qualidade, insignificante, inútil.

pecul
É também o nome de um vulcão da Guatemala localizado nos departamentos de Sololá e Quetzaltenango,
Suchitepéquez, chama-se vulcão de Santo Tomás. Pecultepec.

peculiares
Plural de peculiares. Possui propriedades ou características que os diferenciam dos outros. Significa característico,
característico, típico, singular, especial, próprio. Estranho, diferente.

pecuniariedad
É o mesmo que patrimonialidad. Refere-se à qualidade da herança ou propriedade que é recebida, é de propriedade ou
foi adquirida. Propriedades, bens, finanças, riqueza, fortuna, legalidade, sucessão, herança. Relativas à moeda ou
dinheiro que você tem.

pecunio
Espera-se a dizer o seu próprio dinheiro, moeda. Vem da palavra latina pecunia. Não confundir com a despesa do
termo, significa bem herdado, que é recebido por herança do pai. Herança, herança. Vem da palavra latina bens.

pedacción
É o trabalho educativo com as crianças. Educação. Maneira de educar ou treinar crianças.

pedaceria
Um conjunto de peças que compõem um todo. Quebra-cabeça.

pedacitos
Diminutivo e plural de peça. Pequenas frações. Pedaços muito pequenos.

pedal
Em relação ao pé. Mecanismo que é conduzido com o pé para mover uma roda ou bicicleta. Alavanca que é operada
com o pé. Em Música é um som longo no qual vários acordes são executados.

pedalazo
Impulso que é dado com o pé no pedal para fazer o passeio de bicicleta.

pedalista
Uma pessoa que usa pedais para mover algo. Pessoa ou atleta a pedalar, montado em ciclos (bicicleta). Em
Colômbia: Ciclista, corredor, besouro, velocipedista, ciclista.

pedantisimo
pedantisimo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pedantisimo" no sentido de:<br>O termo correto é
pedantisimo ( com til ). É um meio de adjetivo, qualificação pedante até o fim. Superlativo de pedante. Petulante,
presume-se, esticada, tola, vaidosa, engolado.

pedantísimo
É um meio de adjetivo, qualificação pedante até o fim. Superlativo de pedante. Petulante, presume-se, esticada, tola,
vaidosa, engolado.

pedarquia
Significa autoridade exercida por crianças. Governo das Crianças.

pedazo
Na Colômbia significa parte, partícula, fração, pedaço, fragmento, pedaço. Para muitos, pode ser um aumento de
peido, flato muito som. Em alguns países, é tomado como sinônimo de gigante, atraente, grande, majestoso, ótimo,
ótimo.

pedazos
É o plural de peça. Significa fração, parte, pedaço, fragmento, parte, pedaço, exclusivo.

pedestacion
Pedestacion significa andar ou ficar de pé, embora os mais adequado ou seja, em pé como você anda ou ficar com os
dois pés não com apenas uma ( Bem menos que você tem uma perna e muleta, se muda para uma prótese, seria
igualmente bipedalismo ).

pediatado
Isso significa atracado, maneado 40 pés; significa amarrado as pernas ) amarrado, amarrada, imobilizada.

pedigri
O termo correto é pedigree, com tilde. É um anglicismo originário da palavra pedigree (também do pied de grue
francês). Significa documento ou certificação que endossa a genealogia da qualidade e pureza da raça de um animal
(cão, cavalo, gato, res). Qualidade, linhagem, ancestrais e origem de um animal. Por extensão: qualidade ou linhagem
de algo ou alguém. Abolengo, ilustre ancestralidade de uma pessoa.

pedigrí
É um documento escrito que certifica a genealogia ou linhagem, origem ou origem de um animal de raça pura, seja um
cavalo, res, cão ou gato. Excelência ou pureza da raça de um animal.

pedigüeño
Na Colômbia é o mesmo que mendigo, esmola ou mendigo. Pessoa que vive da caridade pública ou que implora. Isso
pergunta aos outros. Pessoa que vive de esmolas.

pedigüeño cronico
A palavra crônica deve sempre carregar a telha. Pessoa que gasta seu tempo permanentemente pedindo favores,
empréstimos ou aids. Mendigo, mendigo.

pedilona
É sinônimo de gorrona, pedigueeña, vividora, parasitária, sablista. Pessoa que vive constantemente pedindo favores,
empréstimos ou presentes. É um termo usado na Venezuela. Pedilon feminino.

pedir cacao
Na Colômbia, significa pedir clemência, perdão. Implorar, suplicar.

pedo
Significa flatos, flatulência e gases. Na Colômbia, de forma coloquial: Brawl, rina, get, confusão, desordem, caos.

pedocal
É um termo que é preterido na classificação dos solos. Em geologia é um tipo de solos ricos em carbonato de cálcio
(cal), daí seu nome Pedon ou edafos significa solo, chão, estrato, e Cal é o cálcio. Tem camada orgânica muito pouco,
para que o horizonte é muito fino.

pedofobia
É a fobia, medo, medo ou aversão a crianças.

pedorra
Uma pessoa que sofre de flatulência, em linguagem coloquial.

pedorro &#40;a&#41;
Sofrendo de gás ou flatulência. Na Colômbia sujo. Também é usado para denotar desprezo ou desprezo por alguém.

pedrada
Bata dado com uma pedra ou pedra. Pedradón, pedra.

pedrea
É uma ação violenta que consiste em um confronto de pedra a pedra entre manifestantes e policiais.

pedreas
Na Colômbia, confrontos da polícia com estudantes em manifestações, que utiliza pedras e tijolos como projéteis.

pedregosas
Lugares ou terrenos onde rochas ou pedras proliferam. Pedrinhas, rochosos, pedrisqueros. Lugar onde as pedras
abundam.

pedreros
Plural de pedrero. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Era um tipo de pequena canon, cerca de 45

centímetros e com uma boca de 3 e meio ou 4 centímetros. Geralmente, atirou pedras a uma distância média. Slinger,
soldado que, nos tempos antigos, usado a honda ou atirar pedras. A pessoa que cultiva a pedra. Significa também
que poucos, pedregal, pedriscal.

pedrones
Significa pedras grandes, pedras enormes. Pedras grandes. Plural de pedrón .

pedrólogo
É um tipo de adivinho que prevê o futuro, usando pedras ou pedras preciosas.

pedrusco
Na Colômbia é um pedaço de rocha ou pedra. Salve, rocha de pedra, seixo, cantando. Tabuleiro Ouija.

pedrusco
Na Colômbia é um pedaço de rocha ou pedra. Salve, rocha de pedra, seixo, cantando. Tabuleiro Ouija.

pedugo
É o nome dado a uma meia para bebê, tecido em lã. Na Colômbia, dizemos Mitt. Também pode significar pouco
rapaz, bebê, bebê.

peer
É uma palavra em inglês que significa olhar, ver, olhar com cuidado, aparecer, observar. Em espanhol é a ação de
expulsar os gases do trato digestivo. Ventosear.

pega
Na Colômbia a dizer cola, borracha. Também é usado como sinônimo de piada, piada, brincadeiras e diversão.

pegadito
Na Colômbia significa muito unido, não se separa. Permanece ao lado, inseparável. Diminutivo de cola.

peganum
É um género botânico pertencente à família Nitrariaceae. Eles são conhecidos como ayahuascas ou harmalas.
Infusões de antidepressivo podem ser preparados com eles e geram ainda mais euforia. Com um alto consumo gerar
vômitos, goiabas (ou ressaca) e diarreia. Plantas do gênero Peganum são considerados plantas mágicas.

pegar
Significa juntar-se através de uma cola. Junte-se, junte-se, junte-se, conserte. Também significa bater, bater.

pegarse al parche
Na Colômbia, é o mesmo que juntar-se a combinação, se juntar ao grupo. Refere-se para decidir unir atividades de
recreação ou lazer que envolveu um grupo de amigos.

pegatina

Folha de papel que tem cola ou adesivo em um de seus rostos. Geralmente é um adesivo contendo informações ou
propaganda. Na Colômbia é o apelido de jornalista esportivo da RCN (Rádio Cadena Nacional), cujo nome verdadeiro
é Adgar Montoya. Também é chamado de decalque ou adesivo. Ele gruda ou gruda. Pegajoso.

pegollo
Significa perna, pé, suporte ou base. É uma palavra de origem latina. Nome dos pilares onde um hórreo ou uma troja
repousa. Eles podem ser feitos de pedra ou madeira.

pegoste
Pessoa muito persistente para acompanhar a outra. Goma de mascar, pegajosa.

pegostrar
Na Colômbia, é sinónimo de esfregaço, esfregue algo espesso, gelatinoso. Cobrir com madeira de borracha, alcatrão
ou resina. Forma um pegostre ou glob. Imunize a madeira. Ungir, untar, sujo, manchado, enmugrar.

pegostre
Na Colômbia é um emplasto cola. Goop. Também na Colômbia de uma forma coloquial, pessoa inútil. Personagem
apocalypte, pelele, simples, monigot.

pegote
Na Colômbia para dizer muito espesso, pegajoso, mazacote, mazacotudo, como uma massa, tais como massa, como
macarrão, piegas. Irregular, grumoso. Parece que o concreto ou argamassa.

pegón
É um tipo de roteiro árabe. É usado em escritos religiosos e poesia. Também é amplamente utilizado para escrever
em javanês e sudanês. Na América é uma maneira de chamar um boxeador que dá muitos socos. Perfurador. Bate
muito, dá muitos golpes. Também na minha terra é chamado de pegon ou gruda na parte seca ou torrada de um
alimento que é super cozido, a ponto de secar. É usado principalmente com arroz.

peguerinos
É o nome de um município espanhol na província de Ávila. Pertence à comunidade autónoma de Castela e Leão.

pehuajó
É um dos nomes de uma planta da família Marantaceae. Recebe outros nomes comuns: Peguajó, Huajó, Platanillo,
Caporuno. Seu nome científico é Thalia geniculata.

peinate
É uma inflexão de pentear e modelar. Então coloque um pente pelo cabelo para organizá-las. Guachafita, Rochelle,
batahola, agitação, motim, tumulto, indisciplina, chorando, frouxidão, indolência, desinteresse, negligência.

peinilla
Na Colômbia é o mesmo que pente. Implementar usado para pentear ou endireitar o cabelo. Também na Colômbia é
uma espécie de Machete um pouco mais fino e mais curto do que o tradicional. Diminutivo de pente.

peipus
YARV é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Chudskoe ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é YARV ( nome próprio ). É o nome de um lago na Rússia e na fronteira com a Estónia. A batalha do gelo foi
desenvolvida em sua vizinhança.

peito
Na mitologia grega, ela era um dos oceanos. Ela era filha do Oceano Titã e do Titã Tethys. Ela era irmã de Dione,
Doris, Calypso e Metis. Mãe de Apis e Egialeo. Ela era a esposa de Argos.

pejivalle
pejivalle é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tejivalle" no sentido de:<br>O termo correto é Tejivalle. É
uma empresa de tecidos de Valle del Cauca na Colômbia. Ela está sediada na cidade de Cali.

pela
Na Colômbia significa baia, espancamento, punição física violada a crianças tolas.

pelada
Colômbia diz bare uma garota, uma jovem, adolescente, menina, dama, dama de honra Júnior, rapariga guipa,
guambita, chamita, chama, mozuela. Na Colômbia, que dizemos também descascadas a careca, a parte da cabeça que
não tem cabelo, calvície.

peladera
Na Colômbia, conjunto de cascas ou cascas (coloquialmente, crianças, bebês, menores).

peladuras
Significa escória, arranhões, feridas superficiais na pele. Arranhões.

pelafustán
Na Colômbia e especialmente em Bogotá, garoto de rua, sem-teto. Preguiçoso, preguiçoso, gamín. Por extensão,
linguagem vulgar, falta, pessoa rude.

pelagra
É o nome de uma doença de pele causada pela ingestão inadequada de Niacina ( Vitamina B3). Possui vários
sintomas, como diarreia, falta de apetite, dor de estômago, delírios, fraqueza e principalmente úlceras desmatológicas,
especialmente na pele exposta ao sol.

pelaito
Na Colômbia, de forma coloquial. Também pode significar alopática, careca.

pelaíto
É uma forma muito coloquial usada na Colômbia para dizer filho, guipa, guambito, guagua, nenê, garoto, garoto,
criança, adolescente, chavalillo, chavito, estrelas, escuincle.

pelaítos

Na Colômbia, as crianças e os filhos, crianças.

pelaje
Casaco de cabelo cobrindo animais. Cabelos abundantes e grossos. Cabelo, cabelo.

pelambre
Significa cabelo grosso e saudável. Pele.

pelandruscas
pelandruscas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pelanduscas" no sentido de:<br>O termo correto é
pelanduscas, embora pelandruscas seja usado. -Refere-se às portas ou prostitutas de rua, é uma forma depreciativa de
chamá-los. A origem da palavra é que, nos tempos antigos, as prostitutas de rua foram punidas por exercer este caso
de atividade para o cabelo. Forma depreciativa e coloquial de chamar o pelanduscas.

pelangoche
Você quer dizer rude, grosseiro, vulgar, sujo. É também um taco que transporta muitos ingredientes (comida típica
mexicana). Ele também é dito Pelangocha. Na Colômbia Pelangoche, Pelangocha, Pelanga ou Chingarria é o nome
de um prato de rua que tem um suor ou guisado de carne de porco e carne, batata e pasta de arroz.

pelao
A Colômbia tem vários significados. O primeiro é equivalente a jovem, menino, menino, chinês, guipa, guche,
percevejo. Jovem menor de idade. Um segundo significado é nude, sem roupas, viringo, empeloto. Um terceiro
significado é sem goma ou sem barkless. Finalmente, significa milho empilado e cozido. Milho ao qual a cutícula foi
removida. Milho que está preparado para fazer Arepas ou Antioqueña mazamorra, que em outras regiões eles
chamam de Peto.

pelapelambrua
Mechuda, grenuda, com muita calagem. Refere-se à pessoa que tem cabelo comprido, mas negligenciado. Cabelos
longos, peludo.

pelar
Na Colômbia é descascando, descascando, removendo o escudo ou casca. Também significa despir-se, desvestir-se.
Na Colômbia, de forma coloquial barbear ou barbear, também denegrindo ou descreditar. Em gírias de ludopatas ou
jogadores, leve todos os recursos para longe do adversário, deixe-o sem dinheiro para apostar.

pelargon
Pelargon é uma marca de leite em pó para bebês. Pelargo ou pelargos aumentados, que significa cegonha, em grego
antigo. Parente do que parece uma cegonha.

pelargonio
Na Colômbia também é o nome comum de uma planta de jardim de flores bonitas e permanentes. Também é
conhecido como gerânio, namorado ou gitanilla. Pertence à família Geraniaceae e há muitas espécies. É a
hispanização do termo pelargonium, o que significa que parece uma cegonha, em referência ao aparecimento das
flores.

pelazo
Aumentativo de cabelo. Cabelos muito longos e abundantes. Cabelo despenteado. A palha de cevada alongada
mecanicamente para torná-lo mais fibrosos. Isso é conseguido através do uso de cilindros de pedra. Forragem.

peldón
É o nome de uma cidade na Inglaterra no Condado de Essex.

peleados
Luta plural. Inflexão de luta, o que significa quarling, argumentando, desagradando ou desagradando.

pelearse
Insira o desgosto ou lutar. Perturbada, doente. Discordando, briga.

peleas
É o plural de luta. Você quer dizer rina, lio, briga, luta, briga, disputa, concurso, concurso, tampa, desacordo.

pelendengues
Significa testículos, gônadas, tompiates. Partes nobres ou íntimas de um homem ou mulher.

peleonero
É um termo usado na costa Atlântica colombiana significa agressivo, violento, provocativo, brigas, belicosa, ofensivo,
lutador. valentão, beligerante.

pelet
Significa bola ou bola. Eles são pequenas porções de material compactado ou aglomerada. Partes de um concentrado
para ração animal.

peliagudo
Que apresenta muitas dificuldades para ser realizada. Na Colômbia significa difícil, complicado, peludos, tesão,
complexo, árdua, difícil, difícil, impossível.

pelida
Acho que ele está pedindo peludo ou pálido. No primeiro caso significa com cabelo abundante. No segundo significa
que ela está furiosa, que carece de rubor natural nas bochechas. Neste caso, na Colômbia também dizemos jipato ou
jipata.

peligrado
Que tenha sido submetida a qualquer perigo, em risco. Vulneráveis, ameaçados, comprometido.

peligros
Plural de perigo. Isso significa uma situação que gera um risco, a ameaça de ocorrência de um infortúnio ou revés.
Risco, ameaça e insegurança.

peligroso
É um adjetivo que denota oferta perigosa, que representa perigo, o que pode causar danos. Arriscado, expostas,
inseguro, alarmante, arriscado, ameaçando, feroz, feroz, agressivo, incontrolável, temível.

pelilarga
Na Colômbia significa cabelo comprido. Cabelo comprido, mechilarga, mechuda.

pelioma
Em medicina e dermatologia é uma mancha clara sobre a pele, também são considerados azul (não preto). É um tipo
de câncer ou tumor da pele.

pelionero
Uma pessoa que gosta de lutar, infernizava. Conflitantes, guerreiro, lutador, buscaruidos, pleitero.

peliosis
É um termo usado na Medicina. É uma patologia benigna que ocorre raramente e geralmente, mas não
exclusivamente, afeta o fígado. Caracteriza-se pela presença de lagoas cheias de sangue.

película de terror
Eles são filmes cujo tema produz medo, susto, pânico espectadores. Eles são geralmente sobre coisas paranormais,
sobrenaturais, fantasmas, monstros ou zumbis.

pella
Pode ter vários significados. Pode ser uma bola de massa. Também pode ser outra maneira de chamar uma fralda.
Pella é o mesmo que pelota ou pelota. É uma fração ou parte de um conglomerado ou concentrado. Existe em
madeira, plástico e alimentos concentrados. Partícula, grão, pílula, pasta, comprimido.

pellet
Você também pode usar pella ou pélet . É o nome dado a pequenas porções em que um material agglomerado ou
tablet é dividido ou apresentado. O termo é igualmente válido para diferentes tipos de materiais. Concentrado de
grãos, pílula, comprimido.

pellizones
Plural e aumento da pitada. Plural de pellizón . Era o nome de um longo e velho roupão, forrado em couro. Era solto e
simples. Foi usado no final da Idade Média. A palavra é de origem latina (pellicia), e significa couro elaborado, feito
com peles. Casaco de pele. Pellicia, beliscar, pelliza.

pellín
É um dos nomes comuns que dão muito grande, também conhecido como coyan, haulle, carvalho no Chile e argentina.
Seu nome científico é Nothofagus obliqua e pertence à família Nothofagaceae. Apelido de Pedro Rodríguez de Gracia
"Pellín Rodríguez", cantor de El Gran Combo de Puerto Rico (a Universidade de Salsa). Pedrito. Diminutivo de Pello.

pellon
O termo correto é pellón, com til. Na Colômbia é um tecido de lã, colocado entre a cadeira e o cavalo com o intuito de
protegê-lo e não para machucá-lo. Bichara.

pellón
É um elemento de tecido retangular, tecido em algodão ou lã. É de textura bruta e é usado sob as selas dos passeios.
Poncho, matras.

pelmaso
O termo correto é gordo, com z. Significa desajeitado, lento, pesado. Também se refere a um bastante compacto e
grumoso. Embutimento, apertado, comprimido, triturado.

pelmieni
É uma palavra de orelha de significado de origem tártara ou em forma de orelha, é um típico russo, semelhante ao
prato de ravioli italiano, são massas de carne moída, envolto em farinha e ovo. Na Polónia é chamado uszka.

pelo
O cabelo é uma fibra de queratina que cobre o couro cabeludo de seres humanos ou a pele de muitos animais.
Nascido na derme no folículo ou raiz e estende longe da pele com sua haste ou fibra. Puberdade, cabelo, fio,
filamento, cerdas, casaco, feltro de lubrificação, grenå. Na Colômbia a dizer uma pequena quantidade, trivialidade,
Bicocca, insignificância, pucho puchito, nada, estúpido.

pelona
No México significa careca, careca, Alopécia. No coloquial, como um crânio ou morte.

pelota
É uma forma de chamada áreas de couro, borracha ou qualquer outro material, utilizado para praticar esportes como
basquete, futebol, vôlei, tênis, beisebol ou tênis de mesa. Bola, bola, bola. Na Colômbia, há também uma maneira de
chamar um testículo. Da mesma forma, é um jogador de baixa qualidade. Pacote de mal.

pelotas
Nome de uma borracha ou esferas elásticas que servem para jogar futebol e outros esportes. Há bolas ovais, como
rugby e futebol. Bola, bola, esférica. Vulgarmente na Colômbia testículos. Nome de uma cidade brasileira e seu time
de futebol. É também o nome de um rio no mesmo estado. Fica no estado do Rio Grande do Sul. Na Colômbia, bolas
é a maneira de chamar a falta de igualdade, maus jogadores de futebol. Pacotes.

pelotera
Luta entre um grupo de pessoas. Na Colômbia significa briga, briga, rina, briga, disputa, pendência,

pelotero
Significa que o jogador de beisebol na Colômbia e em todo o Caribe. Uma pessoa que joga com a bola. Jogador de
beisebol.

peloteros
Atletas de bola quente. Nome dado aos jogadores de beisebol. Também é frequentemente chamado de toleteros.
Jogadores. Em algumas partes há pessoas que pegam bolas, que colecionam bolas, especialmente em esportes como
tênis. Uma pessoa que vende bolas. Na Colômbia, alguns besouros stecoleros também são chamados de pelotões.

pelotillear

Ser cumprida ou mais plana. Significa louvor, elogio, elogio, elogiar, lisonjear, louvar, honrar, lambisquear.

pelotitas
Bolas pequenas. Bola diminuta e plural. Peloticas. Pequenas esferas. bola. Nome de uma sopa muito popular.

pelotón
Conjunto de ciclistas avançando agrupados. Monte, grupo, conjunto. Agrupado, juntou-se.

pelotudo
Na Colômbia significa bobo, bruto, pendejo. Idiota. Ele também é usado para dizer que ele tem o testículo grande.

peltre
É um material que é usado nos navios de todos os tipos, é o produto de uma liga de estanho, chumbo e zinco. É um
material maleável e durável. É muito semelhante ao bronze e muitas vezes confuso, embora esta tenha de preferência
da liga de cobre e zinco.

peluca
Cabelo ou cabelo artificiais. Cabelo falso. Bisoñé, toupe, boné, falso.

peluche
Boneca de pelúcia. Uma maneira vulgar de se referir a uma mulher.

peludo
Isso significa muitos cabelos ou pelos muito longos. Peludo, peludo, felpudo, macio, peludo, salsicha. Na Colômbia,
uma forma coloquial significa muito difícil, complicado, complicado. Também na Argentina e na região do Río de La
Plata significa gurre, Tatu, tatu.

peludos o cachicamos
Eles são dois dos nomes comuns na Colômbia de um pequeno mamífero com concha ou concha. Também chamamos
de jerre jerre, tatu , gurre, tatú, tatoo ou mulita. Seu nome científico é Dasypus novemcinctus, que pertence à família
Dasypodidae.

peluqueado
Na Colômbia, dizemos peluqueado ou motilado, para referir que recentemente têm cortaram o cabelo.

peluquearse
Na Colômbia é cortar o cabelo. É Motilar.

pelusa
Significa cabelo macio ou cabelo. Bozo, para baixo, descasque. Também significa sujeira, poeira, sujeira. Apelido que
eles tinham para Maradona em sua infância. Em um ciúme coloquialmente, inveja.

pelusero

Site ou cheio de fiapo. Peludo, púberes. Significa também imundo, em pó, sujo.

pelúa
É uma forma coloquial na Colômbia dizer peludo, cabelos longos. Significa, também, difícil, complicada.

pemano
pessoa que fazia parte de um povo céltico-germânico que se estabeleceu nas Ardenas, Gaul Bélgica. Os Pemans
eram conhecidos por seus Megaliths.

pemol
Em Veracruz, México é um losango de pão e que é preparado com farinha de milho, banha, anis, ovos e açúcar
mascavo. Na Colômbia, dizemos pandeiros ou panderitos.

pemón
É o nome de um indígena venezuelano, instalado na região de Roraima, no estado de Bolívar, também na região de
Esequivo, Guiana e Norte do Brasil (RORAIMA). Nome da língua falada por esses povos indígenas e que é da família
caribenha.

pena
Penalidade ou punição imposta um prisioneiro, para que você resgatar seu fracasso para a sociedade. Rubor, dor,
angústia, dor, tristeza, tristeza, aflição, ansiedade.

penacho
Significa franja de cabelos, fios ou penas. Pode ser sinônimo de cocar, cimera, pom-pom, coupte, grão, espanador,
airon. Também pode significar presunção, vaidade, orgulho.

penado
Significa que foi condenado por um crime ou crime. Isso expurga uma pena ou paga uma sentença. Culpado de um
crime. Culpado, condenado, preso, preso, preso, preso, interno, preso, preso, cativo.

penal
Em relação a uma sentença ou condenação. Quanto à punição de crimes. Ramo de Direito responsável por
estabelecer regras e capacidade punitiva. Também significa prisão, prisão, prisão, penitentiery.

penates
Na mitologia romana deuses, Deus lar.

pencas
É um termo usado para descrever as folhas que são muito carnudas, como por exemplo o de Aloe Vera, ( Aloe vera ).
Cachos de bananas. Cacto de pera espinhosa. Na Costa Rica é sinônimo de zero, embriaguez, intoxicação.

pencazo
Na Colômbia, significa muito furto, THUMP, totazo.

pencazo
Na Colômbia, significa muito furto, THUMP, totazo.

penco
Cavalo velho e sem barbar. Spin, jamelgo, tacparo, matalón.

pendeciero
O termo correto é pendente. Significa alguém que gosta de lutar. Camorrero, luta, filmes.

pendejadas
Plural de merda. Significa bobagem, absurdo, absurdo, ridículo. Na Colômbia, também significam coisas de baixo
valor, presentes de baixo custo, detalhes.

pendejo
É um adjetivo usado na Colômbia, especialmente no centro do país. Significa sonso, bobo, desajeitado, mudo, mudo,
mudo, mudo, mudo, sonolento, lento. Eles permitem que você facilmente enganar ou convencer a si mesmo. Agindo
sem reflexão ou com pouca sanidade.

pendenciero
Na Colômbia significa lutador desafiante, belicosa, beligerante.

pendiente
Quer dizer, inclinação, saia, inclinação, declínio, custando, rampa. Grau de inclinação de um avião em matemática ou
engenharia. Significa, também, suspenso, pendurado. Atencioso, atento e preocupado. Aretê, gavinha.

pendículo
O termo correto em espanhol é o pedúnculo do pedículo. Vem do latim pedunculum (ou pediculus) palavra que
significa pé. Etimologicamente, pedículo ou pedúnculo, que são sinônimos, conforme o pes de prefixo, pedis (pé) e e o
cú de sufixo, culus (pequeno). É o titular, canto, raminho, gancho ou galho, que une a haste principal, uma flor, fruta ou
folha. Pedicelo. Por outro lado, em Português, a palavra é pendiculo ou pendente, usado em arquitetura que está
pendente. É um elemento estrutural e construtivo, que permite que o suporte da base circular de uma cúpula sobre
uma área quadrada ou poligonal. Eles são geralmente elementos triangulares e curvilíneos, formados entre os arcos,
formando a base do tambor. Os resultados são estruturas abobadadas ou cúpulas.

pendón
Cores de pano simbolizando um país ou uma região. Pavilhão, bandeira, bandeira, bandeira, logotipo, galhardete,
emblema.

peneco
Peneco significa aluno dos cursos de primeira no Peru. Na Colômbia, dizemos primiparos.

penelope
Penelope é o nome em latim Penelope. É um nome feminino de origem grega e significa feminino marrom. Cônjuge de
Ulisses. Penelope (sem acento) é o nome de um género de aves da família Cracidae, conhecido como jacus (Penelope
barbata, é o nome científico para o jacu).

peneques
Plural de peneque. No México é o nome de um monte de recheio de queijo oval e alongado, milho, coberto com ovo e
frito.

penélope
É um nome de mulher de origem grega e significa feminino marrom. personagem feminina Ombre na Odisseia.
Cônjuge de Ulisses.

penfla
Na Guatemala significa o órgão sexual feminino, vagina. Para a extensão e a forma vulgar, a mulher.

peni
É o apocope de prisão penal, penitenciária. Em italiano é o plural de pênis.

penibetica
Penibética é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Penibética.", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é Penibética. É o nome de uma Cordilheira Bética, a localizado ao sul ao longo de toda a costa sul da Andaluzia, de
Cadiz para Almeria.

penis captivus
É uma locução Latina que significa "pênis preso". É uma experiência rara ou esporádica em que o pénis pode tornar-se
prendido na vagina durante um ato sexual.

penosas
Significa muito difícil, eles causam dor, doloroso. Pode significar que causam sofrimento, o que requer muito esforço
ou sacrifício.

penquista
É uma maneira de chamar as pessoas de Concepción no Chile. Pode se referir tanto à cidade quanto à Província. Isso
porque a cidade e a região se desenvolveram na comuna de Penco.

pension
O termo correto é pensão, com Tilde. Significa mensalmente, pode muito bem ser aquele pago em uma escola por um
aluno, ou o subsídio que é pago ao idoso aposentado. Na colômbia, a pensão também significa preocupação,
inquietação, inquietação, angústia, perturbação, mortificação e também pode significar hospedagem, albergue,
albergue.

pentacampeon
joinning é escrito incorretamente e deve ser escrito como Joinning ( com til ). sendo o seu significado: o termo correto é
abatido ( com til ). Significa que foi cinco vezes campeão.

pentafonica
O termo correto é pentaphonic, sempre com til. Significa que tem cinco sons ou tons de cinto. É um termo usado na
música. Também é chamado de pentaphon.

pentaños
Pode ser considerado plural de pentaño, ou seja, um ciclo de cinco anos, que também é chamado de cinco anos ou
lustro. Cinco anos atrás, lustros. Pentaño e Pentaños também são sobrenomes na América Central.

pentatónico
Significa cinco sons ou tons seguidos. Você também pode usar pentafone ou pentaphonic.

pentámeras
Significa que consiste em cinco peças ou peças. É o nome dado às flores que têm cinco elementos (pétalas, sepalas,
etc.). Em Química estão as moléculas formadas por cinco monômeros. Em Bioquímica há proteínas que têm cinco
subunidades proteicas.

pento
É um prefixo grego que significa cinco anos. Quer dizer que eu lamento, tristeza, lamentação de aflição. É uma
palavra em língua italiana que significa arrepender-se. No Plural, Penthus era a personificação de lamentações,
tristeza e sofrimento, na mitologia grega era filho de Gea e éter.

pentosa
É um monosacchaide de 5 carbonos. 5 glícides de carbono. É um tipo de açúcar.

peña
Pode significar rocha, pedra grande. Também pode significar montanha, montanha, abismo, penhasco. Na Colômbia
também é uma loja de penhores, loja de penhores, prendería ou venda. É um sobrenome de origem espanhola.
Também pode ser um grupo de fãs, especialmente toureiros. Bar, combinação.

peñarredonda
O termo correto é Penarredonda. É o nome de uma escola bilíngue em La Coruña ( Espanha ).

peñas
Punição é sinônimo de rochas, pedras, montanhas, desprovido de vegetação. Sanções também são as touradas por
meio de grupos organizados de bar. Punição é um grupo de parentes da última pena de nome.

peñasco
Na Colômbia significa pedra muito grande. Risco, pedra, rocha, rocha, rocha, morro. Abismo, Gorge.

peñoles
É o nome de uma grande mineradora mexicana. É a primeira empresa de mineração na produção de prata ao redor do
mundo. Peñoles é o nome de uma montanha no estado de Durango, México, nos limites com Coahuila e Chihuahua.
Plural no penol (pedra grande).

peñonera
Na Colômbia, ele é o município do município de El Peñón, no departamento de Cundinamarca. Que vive ou se
relaciona com The Rock.

peo
Na Colômbia, na costa Atlântica, significa confusão, bagunça, get, rina, luta, escândalo, problema.

peonia
Na Colômbia, contamos as plantas de jardim peônia que produzem flores de cores brilhantes, cores vermelhas ou
encarnadas mais. Também dizemos magnólias. A família é Paeoniaceae. Ele é contado peônia à Piónio, bucare,
bucaro, ceibo, cambulo, pisamo, cachimbo ou cachingo, que é o nome científico da árvore Erytrhina poeppigiana,
pertencente à família Fabaceae. Contamos também árvore de buceta peônia ou pionia, também chamado de angelim
pedra, Solitaire, tento, tento vermelho ou cairuru, o nome científico é Ormosia coccinea é também da família Fabaceae.
Ambas as árvores parecem ter vagens de frutos e sementes são uma combinação de feijão vermelho e preto.

peonío
Na Colômbia é um dos nomes comuns que recebe um pássaro gigante de palafita. Também o conhecemos como piio,
soldado garzón, jabirú, tuyuyu ou jabirú americano. Seu nome científico é Jabiru mycteria e pertence à família
Ciconiidae.

peonza
Na Espanha é outra maneira de chamar a trombeta. Brinquedo infantil consistindo de um elemento oval ou cônico com
ponta de metal e que é girado com uma corda.

peonza hormigonera
É a mesma coisa que na Colômbia chamamos spin ou concreto.

peónides
peonides é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Abóboras", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
abóboras. É um tipo de fruta com sementes espalhadas na parte carnuda. Um exemplo clássico é a melancia ou
abóbora. As sementes são sementes.

pepa
É uma chamada amorosa para Josefa ou corcunda. Fruta ou semente dura. É também o nome de um instrumento
musical de vento, feito em bambu, usado na Índia.

pepa de guama
Na Colômbia há a expressão "para ser demitido como pepa do guamá" significa deixar com muita pressa, rápido,
apressado. Pepa de guamá, refere-se a semente do fruto do guamá.

pepe
É uma maneira familiar e apocopada de chamar Joseph. Ele também é chamado Chepe. Na Colômbia, o famoso
toureiro, conhecido como Pepe Cáceres. Seu nome completo era José Humberto Eslava Cáceres . Apelido ou beader
com o qual é conhecido como um excelente defensor brasileiro, que integrou a seleção portuguesa. Seu nome
completo é Képler Laverán Lima Ferreira .

pepear
Na Colômbia, usamos esse termo com dois significados. Uma é para dizer coloquialmente que medicamentos estão
sendo tomados para recuperar-se de uma condição médica. Por extensão, costumava dizer que são consumidas
drogas ingeridas (sementes). O outro significado é para denotar que estão colhendo grãos, ou que são descascadas

frutas que vêm em espigas de vagens (feijão, ervilha, milho). Neste caso, é comum na floresta gíria dizer que acima de
tudo, sementes de árvore de interesse especial são acumulados para viveiros, sementeiras, viveiros e depois para
reflorestar.

pepernia
pepernia é escrito incorretamente e deve ser escrito como a hortelã-pimenta. sendo o seu significado:<br>O termo
correto é hortelã. É um dos nomes comuns para verticillata de Minthostachys nome científico da planta da família
Lamiaceae. Recebe também os nomes comuns de hortelã hortelã e hortelã-pimenta '' i Guarani ( ) É usado como um
condimento de companheiro ou Terere. Também tomado em chás.

pepesca
É um dos nomes comuns de um pequeno peixe como sardinhas. É endêmica do estado de Veracruz, no México e
normalmente vive em lagos e lagoas da América Central. . Seu nome científico é Bramocharax caballeroi e pertence à
família Characidae. A palavra é de origem Náhuatl (pepetzca) e significa brilhante.

pepeto
Na Venezuela, era o nome artístico de um comediante que morreu em dezembro passado e denominado Juan Ernesto
López. O nome de um guisado típico do Chile.

pepillo
É diminutivo de Pepe e este, por sua vez, é o apocope de José. Toar de um jogador brasileiro que jogou em Santa Fé,
na Colômbia. Seu nome completo era José Marín. O nome de um apresentador mexicano, chamado Juan José Origel,
que também é cantor, ator e jornalista. Em Cuba significa um homem jovem e bem vestido. Elegante.

pepinero
Conjunto de pepino. Coloque onde há pepinos ou produtor de pepino. Na Colômbia coloquialmente você é dito pepino
para um gol no esporte do futebol de bairro, portanto pepino é um jogador que faz muitos gols (artilheiro).

pepinos
Pepino plural. Na Colômbia é um nome de 3 diferentes plantas de frutas comestíveis. É o sativus de pepino,
igualmente sabido como o ombro do ombro e é da família Curbitaceae; Há também o Solanum sativus da família
Solanaceae, é também chamado mataserrano, pepino doce, pepino de melão. Finalmente, há a Cyclanthera pedata,
também a Cubaceae e conhecida como guisado de pepino, caigua, qaywa, caihua. Há também um animal equinoderm
chamado pepino do mar ou Holotúria. Em Espanha é o nome de um município da província de Toledo. Na Colômbia,
de forma coloquial gol, marcando, gol.

pepita
É um diminutivo de Pepa, que por sua vez, é uma maneira familiar e coloquial de chamar uma mulher chamada Josefa
(também dizer corcunda ou Chepita). Significa, também, grãos, sementes, fruta difícil. Grânulo de ouro.

peplo
Na Grécia antiga era o nome de um vestido solto ou roupão usado por mulheres.

pepo
Na Colômbia significa inteligente.

pepsi
É uma palavra ou uma raiz grega que signifique a digestão, cozinhando (digerindo, cozinhando). Nome do segundo
refrigerante mais vendido do mundo depois da Coca-Cola.

peptidoglucano
Peptidoglicano ou peptidoglicano ( PG ) É o mesmo que retículo. O retículo é a camada, malha ou telas que envolve as
bactérias. É o Heteropolimero que faz com que o envelope de parede ou célula.

peque
Na Colômbia é o nome de um município no departamento de Antioquia, perto de Ituango. Inflexão da palavra pecado.
Isso significa transgredido, falhando, err, transgredir, corrompido.

pequeña porción de algo
É uma definição de pite ou beliscão. Significa pequeno pedaço, bocado pequena fração.

pequeñez
Que tem a qualidade da coisa irrelevante, insignificante pequena, trivial, quer dizer sem importância. Trivialidade,
insignificância, bagatela, parvedad, ninharia, bagatela, detalhe, exagero, infância, Bicocca. maldade, baixeza.

pequeñin
Diminutivo de pequeno porte. Significa pequeno, criança, bebê, bebê. Na Colômbia é uma marca de produtos para o
bebê, sendo suas fraldas de producto e limpa.

pera
É a fruta da árvore de pera ou mas. O nome científico para a variedade mais comum, de origem europeia é Pyrus
communis e pertence à família Rosaceae. As flores são em forma corimbos. O género Pyrus tem cerca de 30
espécies descritas. PERA é também um recipiente de vidro com uma bomba de borracha que recém paridas mães
usam para expressar o seu leite materno. Filho da puta.

peraga
É o nome de uma das lojas mais prestigiadas em Itália em termos de jardinagem.

peralija
É um dos nomes comuns de uma árvore e seus frutos. Também é conhecido como peralejo, manteiga, marrom,
changunga, tapal, nanche, nancite, nanchi ou yoco. Seu nome científico é Byrsonima crassifolia e pertence à família
Malpighiaceae. É típico da América Central e do Sul.

peraltada
Significa que tem uma curva supereal ou transversa para neutralizar a força centrífuga.

peralte
Uma inclinação transversal dada a uma curva para compensar a força centrífuga e a inércia.

perayre

É sinônimo de pelaire. Em língua Valenciana significa fabricante de panos.

percal
Tecido de algodão fino tecido. Tecido que parece estar bem sem ser um. O nome de uma canção interpretada por
Bienvenido Granda e a Sonora Matancera. É também o nome de um tango com letra de Homero Expósito, música de
Domingo Federico e interpretado por Alberto Podestá, em uma das versões mais conhecidas.

percala
Na Colômbia é um tipo de tecido fino de algodão e poliéster, tecido a 50% cada. Refere-se mais do que o tecido, o tipo
de tecido. O tecido tem uso comum em roupas, roupas e linho. Tecido resistente a alto uso. Chita.

percance
Nome que recebe um evento inesperado que causa mal ou dano. Percalços, danos, imprevistos, danos, acidentes.

percatate
O termo correto é pertencer, sempre com til. É um ponto de turningpara notar. Significa aprender, ser informado,
saber.

percebes de cuello de cisne
Cracas filtragem moluscos da ordem Pedunculata. Como esses cracas são desenvolvidas em madeira flutuante no mar
acredita-se que vieram de uma árvore; o pintor inglês John Gerard em 1597, ele pintou a " 34-árvore de patos; A
semelhança e a maneira dos ingleses da época acreditavam que os patos, gansos, originando as cracas desta espécie,
cujo nome científico é Lepas anatifera. Eles vivem nas rochas.

percha
Na Colômbia, de forma coloquial, um muito elegante, vestido usado em eventos muito especiais. Roupas finas, trajes
elegantes, roupas. Traje. É também um varal, local onde pendura a roupa, casaco gancho de cabide, cabide,
guarda-roupas.

percherón
Significa originalmente de Perche, na Normandia (França). É uma classe de cavalos de origem Burly (grande alta) e
muito forte. Cavalo de tiro muito resistente e resistente. Cavalo muito usado por carabinieri.

percibible
Significa que algo é susceptível de ser detectada por qualquer um dos nossos sentidos. Podemos perceber odores,
sabores, ruído, temperatura, cores e texturas.

percino
No México é um sobrenome. Sobrenome de um professor de Química e cientista mexicano chamado Judith Percino
Zacarías .

percolado
Significa saturado de água, inundados, pantanoso. Cheio de água.

percudint
percudint é escrito incorretamente e deve ser escrito como "PercuDyn", sendo o seu significado: a maneira correta de
escrever é PerciDyn. É uma marca registrada de um produto de Internacional de tecnologias biomédicas, que consiste
em um sistema de estabilização dinâmica percutânea para estenose espinhal lombar.

percutar
Significa bater repetidamente em algo. É um termo usado no Chile e na América Central. É o mesmo que percussão.
Agitar, bater, bater ou tambor.

perdas
Perdido não é uma palavra na língua espanhola, mas Português. Significa perdas.

perdedor
Pessoa que perde em um evento esportivo. Derrotado, vencido. Por extensão, pessoa que não progride ou que não
faz nenhum esforço para fazê-lo. Esquerda, preguiçosa.

perder hacha, calabaza y miel
O termo correto é " Falta de Chicha, abóbora e mel ". Significa ser incapaz de recuperar alguma coisa, a perda é
perdida tudo. Na Colômbia, nós dizemos coloquialmente " Perder o sobrenome a " ou " Fique com o que você tinha
colocar ". Desastre total. Perda total: chicha é perdido bebida ( ) , Abóbora ( a mesma quer cabaça ou pote onde ) e
mel ( cin que adoçar ). Ficar sem nada. Tornar-se o inopia, na miséria.

perder uno la cabeza
Significa espiral fora de controle, perdendo sua sanidade mental, insanidade.

perderse
Na Colômbia pode significar desorientada, deslocando é perdido, danificado, falhar, deteriorar-se. Também pode
significar fuga, fuga, fuga.

perdices
É o plural de perdiz. É um pequeno pássaro de galliformes. Seus ovos e carne são muito comercializados. Codorniz.

perdicuas
perdicuas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pérdicas sendo seu significado:<br>O termo correto é
Pérdicas. É o nome de um comandante grego Eumenes contra na guerra contra Antígono. Ano 321. (c).

perdiéndome
É um ponto de viragem para perder. Significa perdido, desorientado, virar, naufrágio, confusa, perdida, corrompidas,
falhas, danificada.

perdigón
É uma pequena esfera de ferro ou aço, utilizado de maneira para economizar balas. Cada uma das pequenas esferas
de chumbo contendo cartucho de espingarda. Criação ou um pombo de perdiz. Balin, um estilhaço de um cartucho.
Balas de caça menor.

perdiosero
Uma pessoa que vive na caridade pública. Needy, pedinte, mendigo, indigente, suplicantes.

perdurable
Significa que é eterno, dura para sempre. Perpétuo, permanente, eterno, duradouro, infinito.

perdure
É uma inflexão de duração. Isso a última há muito tempo, mantê-lo, mantê-lo. Sobreviver, continuar, continuar,
perpetuado, renovada.

perecuda
Pessoa tola, cansativa, assédio, chata, chata. Isso coloca muito perequê.

peregrina
Que é a peregrinação. Viajar para longe para terras distantes e estranhas. Uma pessoa que viaja para um santuário
distante de casa por uma promessa. Feminino peregrino. Viajante individual

peregrinación
É um deslocamento coletivo dos fiéis, geralmente para um santuário. É quase sempre organizado por paróquias.
Peregrinação, peregrinação, viagem dos fiéis a algum lugar sagrado. Por extensão coletiva para observar algo novo ou
estranho.

peregrino
Viajante que por devoção visita um santuário. Viajante caminhando para um lugar sagrado. Penitente. Viajando ou
peregrino. Andariego, viajante, andador. Turista religioso.

pereira
Em Português e galego é um sobrenome. Significa pera, cultivo de peras. Na Colômbia é uma cidade no
departamento de Risaralda e Capital de mesmo nome. É um sobrenome comum em Portugal e no Brasil, mas também
existe no Uruguai, Argentina e Colômbia.

pereirano
Significa que ele é natural de "La Perla del Otún" ou seja, da cidade de Pereira, no Departamento de Risaralda, na
Colômbia. Residente em Pereira ou relacionado a Pereira .

perejil
É o nome de uma planta para usos medicinais e culinários. Seu nome científico é Petroselinum crispum. Pertence à
família Apiaceae. É também o nome de uma ilha, na costa marroquina que está atualmente em disputa entre Espanha
e Marrocos.

perencejo
Na Colômbia é uma forma depreciativa de se referir a alguém que é considerada insignificante ou é o último dos
últimos. a última do desconhecido. A sequência que utilizamos é Fulano, mengano, zutano e perencejo. Perengano
dizem em outro lugar. Um presente de ninguém, um pobre, o periquito de traços. Tipo, tipejo, assunto, vizinho, cara.

perenne
Significa que ele não morre, eterno, perpétuo, duradouro. Nunca deixa de ser ou que não cai. Fica ou fica a tempo.
Fixo, permanente.

perenque
Perenque ou perenquén são nomes comuns de uma classe de lagartos na família Gekkonidae. Também se chama
Perenquén de Delalande ou salamandra. Seu nome científico é Tarentola delalandii. É endêmico para as Ilhas
Canárias.

perentoria
Significa iminente, insubstituível. O que é a conformidade obrigatória. Urgente, urgente, inevitável.

perentorio
O que está muito perto de acontecer. Significa que vai acontecer logo, muito em breve. Em seguida, imediato, em
breve, iminente, perto.

pereque
Na Colômbia é sinônimo de loucura, abster-se, alegadera, cansoneria, desconforto. incômodo, aborrecimento, lata,
intensa crítica.

perfeccionado
É uma inflexão de aperfeiçoamento. Significa melhorar, otimizar, complementar, desenvolver, corrigir, depurar, termina,
polonês.

perfecta
Significa ideal, magistral, excelente, completo, magnífico. É o nome de uma mulher de origem latina. Significa
completo, ideal, excelente. Nome de uma canção de Julieta Vanegas e Miranda. É também o nome de outra canção
de Luis Fonsi e Farruco. Nome de modelo colombiana, cujo nome completo é Nohora Perfecta Pereiro Valdés .

perfecto
Como diz o Pibe Valderrama " 34 tudo bem;. Que todos os objectivos, que melhor não podem ser alcançados.
Excelência, superioridade, ideal, magnífico, magistral, impecável, irrepreensível dão todas.

perfidia
Significa decepção, traição, infidelidade, perjúrio, deslealdade. O mal extremo.

perfilarse
Isso significa que começam a tomar forma, recebendo roteada. Dirija-se ao longo do caminho certo ou correto.
Adquira um olhar claro e exato.

perforada
Significa que tem um buraco ou buraco. Apresenta uma perfuração.

performero

performero é escrito incorretamente e deve ser escrito como um artista. sendo o seu significado: o termo correto é
artista. Significa artista, ator, artista.

perfume-colonia
São sinônimos de loção. Substância aromática que expele um cheiro agradável. Produto cosmético .

perfumes
Substâncias aromáticas ou odoríferas que são agradáveis ao nosso sentido do olfato. Eles são geralmente flor
extractos ou essências. Loções, bálsamos, extratos, perfume, perfume, incenso, emanação.

pergamino
Res pele, limpa cabelo ou cabelo, bronzeado e fino. Foi usado para linhas de livros. Tipo de papel grosso e especial
sobre o qual diplomas, desenhos e escudos são feitos. Pele fina e brilhante cobrindo alguns grãos secos, Cutícula. É
também o nome de uma cidade argentina, que está localizada na Província de Buenos Aires.

pergenian
pergenian é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Wield", sendo o seu significado:<br>O correto é empunhar.
É uma inflexão de plotagem. Significa planejar, organizar e executar uma obra ou projeto ou uma coisa, com rapidez e
habilidade. De engenharia.

pergeñan
É uma inflexão de plotagem. Significa planejar, organizar e executar uma obra ou projeto ou uma coisa, com rapidez e
habilidade. De engenharia.

pergeñarse
É uma inflexão de plotagem. Significa esboço, fazer um esboço do que vai fazer. Fazer um esboço de algo que se
pretende fazer ou construir.

perguetano
Média bruta, gil, idiota, tolo, menso.

perhuétano
É o mesmo que perguétan. Significa brutalidade, estupidez, constrangimento, bobagem, bobagem, preguiça, silêncio,
loucura. Significa coisa que não tem lógica ou razão para ser.

perico
Na Colômbia, tem vários significados. Café bem pequeno. Em outras regiões, eles dizem pintados ou montado
também são ovos mexidos com cebola picada e tomate. É também um pequeno papagaio, que também dizemos
cascabelito. Apelido do ciclista espanhol, chamado Pedro "perico" Delgado Robledo.

periféricos
Plural periférico. Significa contornos, bancos, subúrbios, arredores, vizinhança, subúrbios. Ele geralmente se refere ao
lago que está localizado na periferia ou em torno de algo. Literalmente significa fora da esfera. Por extensão, refere-se
a bairros circundantes ou fora de uma cidade, considerados subúrbios.

perifrasis
O termo correto é fraseado, sempre com tilde. Significa rodeio, volta, escavação, circunlóquio.

perilla
Elemento que serve para abrir uma porta de giro. Dispositivo de giro usado para regular o fluxo de fluido através de um
duto ou tubo. O líquido pode ser líquido ou gás. Na Colômbia tem como sinônimos, guiador, alça, trava, trava,
controlador, chave.

perillán
Pessoa que é caracterizada pela astúcia e vivacidade. Desonesto, malandro, astuto.

perimetral
Tudo está relacionado ao perímetro. Perímetro é sinônimo de bordas, limites, fronteiras, contorno, periferia, Costa. Em
matemática, ou melhor ainda em geometria é a soma dos lados de um polígono.

periné
Em Anatomia é o mesmo que períneo ou assoalho pélvico. É um conjunto de partes macias encontradas entre o ânus
e a vagina em mulheres e entre o ânus e testículos em homens. Tem uma forma romboide e é um tecido osteofibrosa.

perito
Você quer dizer especialista, conhecedor. Ele é destro em um certo assunto. Também é chamado de avaliador,
avezaso.

períptera
Área coberta ao ar livre de um templo ou palácio. Geralmente é feito de colunas e placas.

perjudicataria
Significa que prejudica, que causa danos ou danos.

perjudicatario
Prejudicial, prejudicial. Isso causa danos ou danos a outro. Isso afeta negativamente outro.

perjuro
É uma inflexão perjúria que significa xingar falsamente. Pessoa que jura saber que está mentindo, que jura falsamente.
Ele jura com malícia.

perkin
Você quer dizer garoto recado, mensageiro. Recados.

perlecas
Acho que a pergunta é por Perlecan. Se, então, é uma proteína que em humanos é codificada pelo gene HSPG2
(proteína de núcleo de proteoglicano de específicas da membrana basal heparan sulfato). Ele pode estimular o
crescimento.

perlón
É o nome de uma fibra sintética semelhante de nylon. É muito resistente e tem boa elasticidade. É também chamado
de nylon 6. Perlon também é um peixe que é também chamado de bêbado, gunard cinza, cinza de camilla, Robin. Seu
nome científico é Eutrigla gurnardus e pertence à família Triglidae. Aumentativo de pérola, pérola grande.

permanecer mudo
Você quer dizer manter a calma, permanecer em silêncio, não pronunciar uma palavra, manter a calma. Mudo,
silencioso, silêncio.

permanentemente
Na Colômbia é sinônimo de em todos os momentos, em todos os momentos. Em uma base permanente, de forma
contínua, com muita perseverança. Persistentemente, continuamente, perpetuamente, apertado, duro. Fixo, constante
e habitual.

permee
permeiam escrito incorretamente e deve ser escrito como "Permeé.", sendo o seu significado:<br>Inflexão, conjugação
permeiam ( Passado simples ). Significa penetrar um corpo ou transferi-lo com um líquido. Penetrar ou apresentar uma
ideia ou doutrina para os outros. Molhada, imersão, percolação.

permiso
Licença dá o estado ou a autoridade competente. Significa complacência para realizar alguma atividade, autorização
para tirar proveito de alguma coisa. Licença, aprovação de autorização. Também dizem que você permite, ao tempo
que leva a autorização existente.

pernetia
É o nome de modernas ou espanhol forma Pernettya mucronata planta pertencente à família Ericaceae. É sinônimo de
botânica Gaultheria mucronata. Conhecido como Chowra ou Blueberry chileno. O termo Pernetia (como está escrito
aqui e parece-me) foi popularizado pelos viveiros que geralmente são mais sofisticados ornamentais plantas nomes,
mais frequentemente, usando o nome genérico de botânico, com erros de ortografia ou mal escritos (Castilianization de
termos LVL NÓS). É uma planta muito resistente à geada.

pernio
Pode significar dobradiça, cotovelo, dobra, gozne. Elemento metálico articulado que é fixado como um eixo de giro em
uma janela ou porta. Dobradiça.

pernoctado
É uma inflexão de durante a noite. Em seguida, passe a noite fora de casa, normalmente em um hotel e outro diferente
da cidade morada habitual.

pernoctando
É uma inflexão de durante a noite. Em seguida passe a noite, sono, estadia, estadia. Resto.

perol
Na Colômbia, é um recipiente usado na cozinha, panela, panela, caçarola, também podemos dizer pote ou
porta-comidas para um pouco de vários compartimentos onde leva a comida para os trabalhadores.

perolaza
WEn Colômbia, é uma panela grande. Aumentativo de pan. É um recipiente semelhante a uma taça sem alças.
Perolaza é uma variedade de Figueira-comum, originalmente da Catalunha.

peroleta
É um derivado do potenciômetro ou pan, que são relativamente pequenos metais vasos usados para cozinhar
alimentos.

perolita
Na Colômbia, temos o hábito de usar muito diminuto. Perolita é uma panela pequena e pan é um potenciômetro ou
pan, um instrumento de cozinha. Caçarola, panela, panela, vasijita.

peroncho
Uma pessoa que segue as doutrinas do peronismo na Argentina.

peronil
É o nome dado em Panamá a uma árvore que seja sabida por outros nomes como: cortiça, coral, cabresto, vara do
colar, Janeiro, Nené, coelho vermelho. Seu nome científico é Ormosia macrocalys e é da família Fabaceae.

peroniles
É o plural de Peronil é o nome dado no Panamá para uma árvore que é conhecida com outros nomes, tais como:
sobreiro, coral, peronil, colar de vara de cabresto, janeiro, nenê, colorado Bunny. Seu nome científico Ormosia é
macrocalys e é da família Fabaceae.

peronillas
A Peronillas é uma vila localizada no município de Sampués, departamento de Sucre, na Colômbia. Existe um
estabelecimento de ensino. Peronillas ou cookies são um tradicional bolachas doce de confeitaria a espanhol.

perorata
Na Colômbia significa longo e cansativo discurso abster-se, bronca, afirmam, pregação, ladainha, sermão.

peros
Árvores que produzem 40 peras; Pyrus communis - família Rosaceae ). Perales. Na Colômbia é usado como sinônimo
de oposição, objeção, réplica, crítica, verifica-se.

perote
Nome de uma cidade mexicana no estado de Veracruz. Também significa bonito, atraente, bonito. HGombre
originalmente de Alora na província de Málaga na Espanha. O Aloreño.

perón
Fora do sobrenome do político argentino, o perón é um dos nomes comuns de uma fruta. É considerada uma
variedade de maçã (ou pêra) que é redonda e consistente. Seu nome científico é Pyrus malus e pertence à família
rosácea. Aumentando a pêra ou, mas.

perpetua
Significa eterno, que dura muito tempo. Eterno, eterno, vida, duradouro, perene, duradouro, permanente, imortal. Tipo
de condenação que se aplica a um preso até o fim de seus dias. É também uma forma de chamar uma planta
ornamental e suas flores, que também é conhecida como alwaysviva, amaranto amarelo, camomila, boja, imortal,
gesso, úmero. Seu nome científico é Helichrysum stoechas e pertence à família Asteraceae.

perpetuado
É uma inflexão de perpetuar. Isso significa que se tornou para a vida, duradouro, eterno, perene, eterno.

perplejo
Na Colômbia usamos como sinônimo de súbita, atordoada, espantada, lelo. Atordoado, atordoado. Afetado por algo
que acontece inesperadamente e em um instante inesperado. Surpreso.

perplejos
Na Colômbia significa afetado por algo que acontece inesperadamente. Atordoado, súbito, surpreso, espantado, lelos,
atordoado, atordoado.

perra gorda
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer uma farra enorme, enorme. Ervilha, jinchera, juma, cru.

perrechico
É um dos nomes comuns e populares de um cogumelo ou cogumelo comestível. Também é conhecido pelos nomes
mujardón, cogumelo de São Jorge, uson, ison ou lotardón. Eles são muito apeecido na gastronomia ibérica.

perrero
Na Colômbia é sinônimo com chicote, chicote ou mercado de peixe. Também pode dizer do couro. Basicamente é
uma haste, normalmente de pau-rosa da goiaba (madeira dura) e uma tira de couro. Relacionados com os cães. uma
pessoa que se preocupa com ou cães para venda.

perro
Na Colômbia, disse um mulherengo, um cão de tipo amorosas.

perro caniche
É um de uma raça de cães muito pequenos, de origem francesa.

perro gozque
Na Colômbia, dizemos desfrutar de um cão mestiço, sem raça e geralmente vadios.

perrota
Cadela aumentada, vadia grande. Você também chama o cachorro para uma moeda grande. Na Colômbia,
coloquialmente, moeda de prata velha de 50 centavos ou a atual de mil pesos. Na Argentina há o sobrenome Perrota
ou Perrotta e é de origem italiana.

perrucha

Na Colômbia significa mujerzuela, prostituta, Fox, pré-pago, mulher fácil, cão, cadela.

perrucho
Significa patife, malaleche, pessoa vil, desprezível ou irritante. Também cão, sabuezo, pode. Ele também é usado
para designar uma pessoa infiel, desleal ou briguenta. Referidos animais, raça ruim, híbrido, Cruz.

perry
Na Colômbia é um sobrenome de um famoso economista. Katy Perry é o nome artístico de Katheryn Elizabeth Hudson

persas
Plural de persa. Pertencendo ao povo dos Farsíes, que habitava a leste da Mesopotâmia. Pessoa que era originária
da Pérsia.

persecutor
Significa que ele está atrás. Ele tenta alcançar ou alcançar. Isso espreita ou tenta ser a primeira ou a ponta. Tracker.

perseguidor
Significa que ele está atrás. Ele tenta alcançar ou alcançar. Isso espreita. Perseguidor.

persipnei
Era o nome de uma divindade etruscana. Também se chamava Phersipnai ou Ferspnai. Era equivalente a Proserpina
dos romanos ou perséfones dos gregos. Ela era considerada a deusa da vida, da escuridão e da escuridão. Deusa do
submundo ou deusa da morte.

persivo
Persivo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Veem", sendo o seu significado:<br>Esta palavra está
incorreto, é certo, eu percebo. Significa que eu entendo, eu presumo, cheiro, recebo, sinto-me.

persona anodina
Significa que falta valor ou interesse. Despre valor. Nimio, insignificante, trivial, pueril, balada, fútil, frívolo. Também
pode significar comum, comum, vulgar.

persona con trisomia 21
Ele é uma pessoa com síndrome de Down.

persona en condición de discapacidad
É a forma mais adequada para se referir a uma pessoa com deficiência ou desabilitado.

persona garra
Na Colômbia, muitas pessoas dizem " Non-garra " ou " Non-lama " para designar alguém que está mal no trabalho, que
não colaborar, o que não é boa gente. Às vezes, para denotar o descontentamento com a maneira de ser ou agir de
outra pessoa eu dei-lhe " Não ser tão garra ". Garra na Colômbia é também difícil e de carne de má qualidade. É
também um pedaço de couro ou algo que já se deteriorou muito. Rejuda. Muito feio.

persona indulgente
É uma pessoa muito tolerante, muito benevolente. Paternalista, condescendente, cortês, paciente, lene, calma,
compaixão, de boa índole, nobre, macio.

persona pataletuda
Significa fazer muitas birras, tolas, indomável, violento. Continuamente a ter acessos de raiva. A fazer birras o tempo
todo.

persona surrona
O termo correto é Zurrona. É o feminino de bolsa. São termos que são usados na Colômbia, na região de café.
Significa que é impertinente, tolo, inoportuno, insolente, atrevido, ousado, sarcástico.

personaindulgente
O termo correto é uma pessoa indulgente. Você quer dizer tolerante, benevolente, paciente, compassivo, natured,
Lene, paternalista, comprometedor.

personas inescrupulosas
Pessoas que têm sem escrúpulos. Sem socos, desconsideradas, inconsciente, desfaçatez, negligenciada e
irresponsável.

personita
É um diminutivo de pessoa. Você pode se referir a uma criança. Criança, menina, bebê, bebê, niinita, nenê, Debora.
Ele também pode ser usado de forma pejorativa para uma pessoa adulta, desprezível. No plural, "Gente pequena" era
o nome de um programa de televisão infantil na Colômbia.

personjes
personjes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Personagem", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é caracteres. Figuras de celebridades média, luminares, Eminências, dignitários, destaques, atores, atores, estrelas,
senhoras, intérpretes, papel, papel. Pessoa reconhecida ou notoriedade.

perspicia
Acho que estão pedindo informações. Esta é a qualidade de detectar coisas que outros não avisam. Malícia,
acuidade, sagacidade.

pertenencias
Significa propriedades. Bens sobre os quais a propriedade é propriedade e exercida. Coisas que pertencem a você.

pertiacia
É persistência mais adequada. Significa persistência, persistência e teimosia. É a qualidade de estadia ou insistir em
algo. Tenacidade, obstinação.

pertinacer
pertinacer é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pertinaces.", sendo o seu significado:<br>Acho que a
pergunta é teimosa. É o plural de Pertinaz. Que chato, persistente, teimoso, perspicaz, teimoso, intenso, forte, vigoroso,
constante.

pertrechos
Um conjunto de instrumentos necessários para guerra ou conflitos armados. Significa que as armas, munições.
Significa, também, equipamento, equipamento, suprimentos.

perturba
É uma inflexão de perturbador. Você quer dizer incómodo, incomodar, irritar, chateado, alarme, perturbar, alterar,
perturbar, agitar.

perturvadoras
Significa causar perturbação. Preocupante, alarmante, ameaçando, simpatizantes, angustiante, atordoamento,
movendo-se, agitado, sedicioso, alborotadoras, mexendo.

pertusis
É o nome de uma doença grave e altamente contagiosa. Também é chamado tosferino, coqueluche, coqueluche,
coqueluche ou tosse convulsiva. É produzido pela bactéria Bordetella pertussis. Dá em qualquer idade, mas em
crianças pequenas que não completaram seu esquema vacinal, pode causar deficiências graves, meningite e até
mesmo morte. Afeta as vias aéreas superiores.

peru
Em linguagem de Cayambi (Ayacucho), você quer dizer feia, feia, carente de beleza.

perucho
É uma maneira familiar de chamar Bob. É um pseudônimo usado por vários comediantes de Peter o nome. Também
em Espanha, é um sobrenome catalão.

perver
É uma maneira dizer pervertido no jargão da juventude. Perversa, mal, infame, vil, malvada, malvada, ruína, cruel,
corrupta, crapula, degenerado, depravado. É uma classificação de páginas de pornografia, portanto, merece muita
atenção pelas autoridades, pais e educadores.

pervertido
Uma pessoa que é reconhecida como desvios sexuais imorais e bem marcados ou atípicos. Difamar, mal, degenerado,
mal, depravado, corrupto, dissipou-se.

pervertirse
Meios contaminado, danificado, adultério é, corrompido, perdido, tumulto, degeneram.

pervivencia
Significa ficar vivo. Fique ou dure vivo apesar das adversidades ou do tempo. Sobrevivência.

perzoso
O termo correto é preguiçoso. Significa frouxo, negligente, apático.

pes

É uma série de videogames de futebol que desenvolve e distribui uma empresa chamada Konani. Significa Pro
Evolution Soccer.

pesadas
É o plural de pesados. Significa sólido, ornamentado, profundo, lento, desajeitado, lento, cachazuda, impertinente,
chato, entediante, difícil, doloroso, ofensivo, duro, doloroso, torturante.

pesadez
Sentindo que você tem estômago depois de ter comido demais. Significa plenitude, exaustão, cansaço, empalamento,
empacho, saciedade. Também pode ser de alta qualidade ou ação de gravidade da Terra (atração exercida pelo centro
do planeta).

pesadumbre
Sentimento de tristeza, tristeza ou tristeza. Significa tristeza, aflição, tristeza, tristeza, desânimo, agachamento.

pesario
Em Medicina é um dispositivo que é colocado na vagina para corrigir o descolamento do matrz. Dispositivo para
corrigir saliência ou prolapso .

pesca
Económica, esporte ou atividade divertida consistindo para apanhar peixe com um acessório adequado. Pesca de
viragem. Significa apanhar, apreender, levar, remover, capturar. É o nome de um município da Colômbia, no
departamento de Boyacá. Miguel Angel López Moreno, piloto colombiano da equipe Astana, apelidado de "Supermán"
nasceu em pesca (Boyacá).

pesca artesanal
É a pesca realizada por pescadores, com redes e brânquias.

pescadito
É um diminutivo de peixe. Nome de um bairro em Santa Marta, onde nasceu El Pibe Valderrama.

pescado
É uma inflexão de pesca. Significa pegar, pegar. Também se refere a um peixe que já está morto ou fora de seu
ambiente natural, que é a água. Preso.

pescar
Fora da atividade de captura de peixes (captura, captura, captura, captura), na Colômbia pesca significa pegar,
descobrir, encontrar, surpreender, trazendo provas para alguém que faz algo errado. Também é usado para significar
que algo é compreendido, compreendido ou corretamente capturado.

pescozon
O termo correto é pescozón (com sotaque). Na Colômbia é um golpe que ocorre com as articulações dos dedos na
cabeça. Também diz calvazo. É um muito doloroso e perigoso.

pescozón
Na Colômbia é um golpe que ocorre com as articulações dos dedos na cabeça. Também diz calvazo. É um muito
doloroso e perigoso.

pescuezo
Parte do corpo que une a cabeça com o tronco ou o peito. Isso é mais comumente usado para se referir aos pássaros.
Na Colômbia é sinônimo de pescoço, garganta, pescoço, garganta e guarguero.

pescuezopollo
É um apelido que é colocado a uma longa, Thin-necked pessoa. A girafa.

pesebre
Colômbia, representação do nascimento de Jesus. Natal, arranjo muito tradicional na Colômbia que recria a era do
nascimento de Jesus em Belém. Figuras feitas de vários materiais, compostos basicamente de Maria, José, El Divino
Niño, uma mula e um boi. Por favela de extensão na encosta de uma montanha e iluminado à noite. Stall, estável.

pesebrera
Na Colômbia, stall é o lugar coberto, onde os cavalos são mantidos durante a noite. Coberto de curral, estábulo, a
manjedoura, o galpão de gado. Linha ou linha de presépios. Conjunto de recipientes colocados em série ou linha, para
alimentar o gado.

pesebrero
Pode ser uma pessoa que fabrica, vende ou coleta manjedouras (nascimentos). Ele também é o trabalhador de campo
que conserta as manjedouras ou os currais onde os cavalos são mantidos. Como na Colômbia também os chamamos
de estábulos, quem trabalha lá também é chamado de cavaleiro.

peseta
Moeda oficial da Espanha há 134 anos. Você ainda pode mudar e tem uma taxa de câmbio de 166, 386 pesetas por
Euro, o que é a moeda corrente oficial do mercado comum europeu que é parte de Espanha. Ele pode ser usado para
o último dia do ano 2020.

pesewa
A pesewa é uma moeda de baixo valor em Gana. Equivale a um centavo ou um centavo por Cedi, que é a moeda
desse país.

peshmerga
Na língua Pahlavi ( Antigo persa ou iraniana ) significa que aqueles que morrem primeiro, que sacrificou sua vida,
mártires, aqueles de avant-garde. É um exército de curdos que defendem a região autônoma do Curdistão, no Iraque.

peso
Hoje, é a unidade de vários países como a Colômbia, México, Argentina, Filipinas, entre outros. Também o tem sido
em vários países anteriormente e decidiu mudar o nome dela. O peso é também uma escala ou equilíbrio, instrumento
usado para pesar as coisas. Em física é a força com que a gravidade atrai um determinado corpo. É uma inflexão de
arrependimento, o que quer dizer a força que atrai a gravidade algo, medir o peso. Qualidade ou qualidade de
pesados.

peso pesado
Mais alto nível no esporte do boxe. Nela, eles competem pugilistas de mais de 90 kg. Também conhecido como
categoria de pesos-pesados. Na Colômbia e em um maneira coloquial máximo representante de alguma coisa, alguém
de maior importância em um determinado campo.

pesos
Em dinheiro de forma coloquial, moedas, moedas, prata, recursos. Plural de peso (moeda de vários países, incluindo
Colômbia e México). Pode significar influência, representatividade e importância, força, energia, peso, carga, escala e
equilíbrio.

pespuntar
Isso significa tricô ou costura com um fio de fio de tecido, de forma rápida e improvisadamente.

pestañí
Em linguagem Calo significa Guarda Civil.

pestífera
Significa que manda um cheiro muito mau. Pestilent, hedionda, repugnante, fedorento, Atufada, fétido, fedido,
nauseoso.

pestífero
Significa que é emitido um cheiro muito ruim. Atufado fedorento, sujo, fedorento, nojento, sujo, fedorento, nauseante.

pesto
Pesto é um tipo de molho que os italianos preparam-se para adicionar à massa. É usualmente preparado com azeite,
manjericão, alho, pinoli e uma pitada de sal. Todos os ingredientes são macerados em um almofariz.

pestoño
Significa que ele tem olhos irritados, ele tem lagañas por causa de uma infecção. Também pisca muito.

pesulero
Acho que estão pedindo Perulero. Se assim for, é um pote de argila com uma boca estreita, pescoço alongado e corpo
largo. Tinaja ou jarro. Pesul é o nome de uma cidade peruana e, portanto, poderia ser pesulero Su gentilicio.

pet
É uma palavra em inglês que significa animal de estimação. Na indústria de plásticos é abreviação de tereftalato de
polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato ou polietileno tereftalato. É utilizado na fabricação de
embalagens e têxteis. Também é usado como abreviação de óleo.

peta
Pode ser considerado como um prefixo matemático. É usado para significar mil bilhões, ou seja, um seguido por 15
zeros ( 1 . 000"000 . 000'000 . É também uma inflexão de petar, que pode significar agradar, gostar, o que produz
prazer, para agradar, embora coloquialmente também signifique explorar, estourar, estourar.

petabyte
Na computação está o nome de uma unidade de armazenamento. Equivalente a um bilhão de bytes (um seguido por
15 zeros), equivale a 1000 elevados à quinta potência. É o equivalente a 1. 000 . 000 . 000 . 000 . 000 bytes. Seu
símbolo é PB . Equivalente a 1000 Terabytes.

petaca
Pode ser um saco ou mala de transporte para armazenar o tabaco de corte. Também é uma caixa ou recipiente em
que vai levar cargas pesadas sobre a besta ou bestas. Na Colômbia, é também uma pequena cadeira ou caixa para
sentar-se. E pacote de cinto ou Pinball é uma caixa de cerveja.

petacón
Para esbago: a fatia de banana da terra achatada são chamados patacón (e banana amassada ou amassar é chamado
tuco na Chocó). Na região (Antioquia, Caldas velho) paisa Colômbia, norte de Tolima e Norte del Valle é disse petacon
um tolo muito criança. agitado ou muito agitado. Também pode ser um grande cubo (que é uma espécie de banco
sem encosto, poltrona, poltrona). Alguém que "é fundido com os frascos": solto, preguiçoso.

petales
Plural de pétala. É um tipo de calendário para monitorar e gravar o ciclo menstrual de uma mulher. Ele é usado para
calcular períodos de ovulação.

petanca
É outra maneira de chamar o boliche ou o jogo de boliche. Pode significar bola de madeira, boliche, bocha, esfera,
mármore. É também o nome do jogo que é praticado com bolas de madeira e consiste em jogá-las de uma certa
distância tentando deixá-las o mais perto possível umas das outras.

petaquilla
É um diminutivo de controle. Caixa, cesta, arca, baú, cigarreira, mala, bagagem, bolsa. É o nome de uma colina no
Panamá, que é na província de cólon, distrito de Donoso. Nome de uma empresa de mineração (Petaquilla minerais
Ltd. ) que estão envolvidas em problemas de corrupção possível ao antigo presidente do Panamá, Ricardo Martinelli.

petardo
Explosivos, pólvora, foguete, triquitraque, voando. Na Colômbia é chamado Fogueteiro um explosivo de baixa
intensidade usado em festas ou insurgência para gerar pânico e distribuir folhetos ou papelaria proselitista. Bomba ou
baixa potência explosiva. No futebol, gíria de jogador de algumas habilidades, mala, melolengo.

petate
É um tipo de tapete ou tapete feito com folhas de palmeiras tecidas, costumava dormir em climas muito quentes. Esta
palavra é usada no México. Na Colômbia, dizemos tapetes ou esteiras.

petatera
Lugar onde vendidos ou fabricados tapetes ou esteiras. Uma mulher que vende tapetes ou esteiras. Por extensão as
mulheres de má reputação, prostituta, vagando. O Petatera é também o nome de um Praça de touros na cidade de
Villa de Alvarez mexicano, estado de Colima.

petazo
É o nome de um livro de editorial zenú, escrito por Brayen Nicolás Parra Toloza (são histórias diárias de angústia e

dor). Petazo ou Petazo é um tipo de chapéu tecido de abas largas. Petazo também significa golpe, queda, Totazo.
Cobrayn Nicolás Parra Tolosa é um jovem escritor colombiano e jogador de microfutebol.

petequia
Eles são pontos vermelhos na pele, geralmente causada por hemorragia. Eles podem ser causados por mordidas ou
picadas de insetos.

petequias
Plural de petéquias. É o nome das manchas na pele. Manchas avermelhadas ou manchas da pele para os efeitos do
sarampo.

peterete
Significa ladrão pequeno, malandro, ladrão, ladrão. É o apelido do companheiro de El Chómpiras na comédia los
Caquitos. Também significa Comelon, que gosta de doces, doces.

petero
É o nome de um antigo jogador de Rugby australiano, seu nome completo é Petero Civoniceva.

petete
Livre de crianças, o nome "Livro Gordo de Petete". É o nome de um personagem de desenho animado, representado
por um pinguim muito inteligente. Foi criado por Manuel García Ferré. É um pinguim de cores vermelhos e amarelos.

petimetre
Pessoa limpa e decente. Ele cuida de seu guarda-roupa ou apresentação e tem bom tratamento dos outros. Elegante,
preparado.

petiñoso
Na Colômbia, é o mesmo que laganoso. Ter os olhos bleared.

petiso
Significa baixa estatura, anão. Isso não é alto, não é o cão. Passarella foi um jogador de pônei, mas eles pularam
muito bem.

petista
É um anglilicismo usado para determinar as pessoas que gostam de animais de estimação (derivados de animais de
estimação, o que significa animal de estimação). Você também pode ser uma pessoa que gosta de usar PET
(tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietileno ou tereftalato de polietileno, um tipo de plástico usado na
fabricação de embalagens e tecidos).

petizo
Você também pode usar Petso, com s e isso significa o mesmo. Na América do Sul, você quer dizer baixa estatura,
baixinho. Não é alto, não é longilinear.

petlamiqui

O termo correto é petlanqui ou petlani. Significa regada, derramou. Em língua Náhuatl significa água, derramando um
líquido, se espalhar.

peto
Na Colômbia é um colete de cores brilhantes que são colocados os jogadores no treinamento. Peito, colete, peitoral,
chicote de fios. A Colômbia também é um prato de milho cozido e que é adicionado ao leite e açúcar mascavo.
Mazamorra. Peto é também outro prato especialmente Tolima de arroz cozido.

petra
Nome de uma cidade antiga que estava perto do Mar Morto. Nome de um importante centro arqueológico da Jordânia.
Era a capital do povo nabateano e também era chamada de Raqmu. Em Greek Petra significa pedra. Na Colômbia
Petra é um apocope do nome feminino Petronila.

petrel
O nome de uma ave é da família Procellariidae. Também recebe os nomes de paino, pampero, Cagarra ou painho. É
também o nome de um município espanhol na província de Alicante.

petremene
Pequena moeda de cobre muito antiga que foi usada em Trier, a cidade mais antiga da Alemanha.

petricor
Petricor é o nome dado ao odor que ocorre quando chover em solos secos. Cheiro de terra úmida. Odor gerado pelas
primeiras chuvas. Diz que é prejudicial para o trato respiratório, mas sempre produz um sentimento de alegria e é
bem-vinda.

petricor
Petricor é o nome dado ao odor que ocorre quando chover em solos secos. Cheiro de terra úmida. Odor gerado pelas
primeiras chuvas. Diz que é prejudicial para o trato respiratório, mas sempre produz um sentimento de alegria e é
bem-vinda.

petrificada
Significa rígido, perplexo, que não poderia reagir. Ela estava atordoada, tão ainda como uma pedra ou uma pedra.
Significa espantado, surpreso, maçante, atordoado, letárgito, enlameado, insensível.

petrina
Petrina é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Petrina ( nome correto )" sendo seu significado:<br>Petrina é
nome de mulher muito fraco. É de origem Latina e significa forte como uma rocha. Variantes de Petronila, Petra e
Petrona.

petroÉ uma pedra de significado do prefixo grego (também existe em latim, derivada do grego). Também para designar
produtos derivados do petróleo (que, por sua vez, também vem da pedra, como óleo significa pedra de óleo).

petrodólar
É o nome coloquial dado para as divisas geradas pelas vendas de petróleo bruto.

petroglifos
Primeiros sinais da escrita simbólica e arte dos homens pré-históricos. Eles tocaram em rochas usá-las ou
raspando-os com outras pedras. Gravuras na pedra.

petromacorisano
Significa nativo de San Pedro de Macorís, que é o nome de uma cidade e uma província da República Dominicana. Em
relação a San Pedro de Macorís ou residente ou relacionado a essa cidade ou província.

petron
É o nome de uma companhia de petróleo da Malásia, com monte de projeção. Ele surgiu na Malásia Esso.

petróleo en lutitas
Folhelhos são um muito porosos rochas sedimentares detríticos e capas de chuva, entre os quais lá podem ser óleo ou
gás natural. Actualmente, desenvolvemos métodos para a extração de petróleo bruto, que é em folhelhos e o alicerce
usando guar ( 41 espessante;. Shales que são o alicerce do petróleo bruto e gás natural.

peul
É o nome de um povo nômade africano da parte ocidental do continente negro. Também é conhecido como fula, fulaní,
fulbe, pular.

pex
Na Colômbia é curto para programas especiais de exportação,

peya
Pode significar palmada, o que cabe na mão. Compressas ou cataplasmas é um caroço ou bola de mais ou menos
meio centímetro de diâmetro que é esmagado para aplicar. É também a quantidade utilizada do tabaco entre o llaneros
geleia ou Chimú.

peye
peye é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Peye ( nome próprio )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Peye. É o nome de uma localidade de Urabá Chocoano da Colômbia e o nome de um rio na mesma área. É
também o nome de uma estação de controlo e vigilância no Parque Nacional Katios na Colômbia. O nome do rei
Kushita no Egito. Maluco, desagradável, grotesco e vulgar, de má qualidade.

peynilla
O termo correto é pente. Diminutivo de Peine, Pente pequeno. Na Colômbia também dizemos pente para um facão
menor e mais fino do que o normal ou ordinário.

peyorativo
Significa ofensivo, rude, desfavoráveis ou agravantes. Insultuoso, ofensivo. Que denigre ou ofende. Abuso.

peyotativo
O termo correto é pejorativo, com R. Significa ofensivo, rude, desfavoráveis ou agravantes. Insultuoso, ofensivo. Que
denigre ou ofende. Abuso.

pez gallo
É um marítimo costeiro do cone sul da América do Sul, também chamado Pejegallo. Seu nome científico é
Callorhinchus callorynchus e pertence à família Callorhinchidae.

pez gato
É uma das maneiras de chamar vários peixes, também conhecido como bagre, quates ou bagre, compreendem mais
de 3000 espécies diferentes. Alguns deles também são chamados de nidides ou barbas. Todos são chamados
Siluriformes, a maioria são hábitos noturnos e scavenger.

pez xareo
É um peixe de quase um metro, grandes barbatanas e vive em mares tropicais.

pezguero
Pessoa que está engajada na produção ou preparação do peixe, uma classe de piche. Produz ou obtém peixes loiros,
resinas. O pequeno forno usado para fazer o peixe ou piche e até mesmo os potes onde a resina é colocada também é
chamado de peixe ou fogueira.

pezota
Era um tipo de cobertor que era usado na Idade Média. É um sobrenome de origem italiana, com maior assentamento
em Bérgana. Existem variantes como Pezzot , Pezzotti, Pezoti , Pezzota , Pezzotta . Eles até existem com s e ss.

pezote
Pezote é um aumentativo de peixe. Peixe grande.

pezón
, a ponta da glândula mamária de uma fêmea. Botão de seno, ou botão de flor fechada. ,

pezpita
É o mesmo buraco de neve. É um dos nomes comuns de um pequeno pássaro que vive em pântanos e pântanos.
Também é conhecido como pitite ou Laundy. Seu nome científico é Motacilla alba e pertence à família Motacidae. O
fishside alimenta-se de insetos e pequenos crustáceos.

pezuña
São alterações nas unhas e dedos nos pés de animais com cascos. Eles podem ser clivados ou inteira. Capacetes. É
uma extensão de keratinous nas pernas de certos animais.

pezuñas hendidas
Refere-se às pernas dos animais que têm seu capacete para metade ou dividido ao meio, como é o caso de suínos,
ovinos, caprinos e outros animais. É uma característica de Artiodactyla.

pécora
Pode significar mulher astuta ou astuta. Também significa prostituta. Maneira de chamar um lanar gado semi-sevie.

pélida

Significa filho de Peleu (com Tétis). É outra maneira de chamar Aquiles (Personagem Ilíado), que também foi chamado
de Aquiles.

pénjamo
Pénjamo escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Penjamo; nome correto )" sendo seu significado:<br>O
termo correto é Pénjamo. Pénjamo é um município brasileiro do estado de Guanajuato, no México.

pérdidas
Confisco do que é possuído. Dano, prejuízo ou dano algo. Fuga ou derrame de um líquido contido num recipiente ou
conduzido por um pipeline. Saldo negativo em uma transação comercial ou financeira.

pérez
Perez é escrito incorretamente e deve ser escrito como Perez. sendo o seu significado:<br>Na Colômbia é um
sobrenome de origem espanhola, é comum a Espanha, em toda a América Latina também exista no Brasil e mesmo
em Israel. É o nome de uma cidade da província de Santa Fé, na Argentina.

pérfida
Significa traiçoeiro, traiçoeiro, infiel, desleal, falso, perjúrio. Uma pessoa que não é fiel aos seus princípios ou
compromissos.

pérgola
Conjunto de pilares ou colunas que suportam um teto. Isso significa, varanda, terraço, gazebo, gazebo, Galeria,
suporte, frame.

périgueux
É o nome de um município e uma cidade na França, na região da Aquitânia a novo, no departamento Dordonha.

phawana
Em quíchua língua significa que ele voa, voar.

phd
PhD é escrito incorretamente e deve ser escrito como Phd. sendo o seu significado: médico dizer filosóficas (que
também é médico Philosophie). PhD. Classificação académica em pesquisa original.

phillie
É um caminho em inglês para indicar ou seja é um nativo da Filadélfia. Fã do Philadelphia Phillies.

phishi
phishi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Stanley", sendo o seu significado:<br>É o nome de um gatinho
fofo, mas muito pequeno. É uma palavra em persa moderna que significa gatinho, farsi. Gático gatinho, gatinho,
michincito.

phocoenida
O termo correto é Phocoenidae . Na Zoologia é o termo técnico que se refere a um grupo de cetáceos odontocete

conhecido como botos (latim para porco marinho). Eles também são conhecidos como vaquitas do mar ou leitões.
Eles são os menores cetáceos que existem.

photocall
É um termo em inglês para uma chamada de vídeo ou foto chamada . Nome de um site que pode ser usado no celular
ou celular.

phycan
É o apócópio da Física do Câncer. É o nome de uma equipe de cientistas do Instituto Zernike que realiza estudos
sobre a mecânica das células cancerosas.

phyllis
O termo correto é Phyllis. É o nome de uma personagem mitológico da Grécia antiga, filha do rei de Tracia Shiton. Foi
histórias sobre seu pai.

phytolacca dioica
Phytolacca dioica é o nome científico de uma gramínea gigante ( muitos acreditam erroneamente que é um arbusto ou
uma árvore ). É nativa da Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Eles vão dizer Bellasombra ou Ombú. É a família
Phytolaccaceae. O complemento do nome científico, dioica significa que é uma planta hermafrodita.

piaf piaf
É a onomatopeia do som de uma banana no chão.

pialados
Significa atracado, maneados ( se eles se relacionam com animais ). Amarrado a ( 41 pessoas. Usado em vários
países da América.

piamontés
Originária da região do Piemonte, na Itália. Relacionado ao Piemonte. Seguidor ou fanático do Piemonte . É também
uma língua romance falada no norte da Itália, por aproximadamente três milhões de habitantes. Também é chamado
piemontese, pedemontano. Nome de uma classe de gado, originária da região de Piedemonte, na Itália.

pianda
Pianda é um sobrenome indiano desde o sul da Colômbia nos departamentos de Cauca e Nariño.

pianola
É um tipo de instrumento musical, que se assemelha a um piano. Adicionou elementos pneumáticos e mecânicos que
permitem que você jogue a música introduzindo um rolo do papel perfurado em uma maneira especial. Na Colômbia,
de forma coloquial, é também dentaduras, dentaduras ou caixa de dentes. Dentadura incompleta.

piapoco
Na Colômbia eles também são chamados de Jiví ou Jiw. É o nome de uma ecnia amazônica. Eles também são
chamados guayaberos, Mitúas ou Bisaniguas. Indígenas colombianos.

piara
Grupo de suínos ou de zainos que vagam em bandos. Marranada, marranera, lechonerio, conjunto de marranos.

piaractus mesopotamicus cachamas
É o nome científico de uma variedade de tambaqui vermelho (ou branco). É também conhecido como Rio do
porquinho, são branca, pirapitinga ou peixes chatos. É nativo da bacia amazônica. Pertence à família Characidae e
tem dado excelentes resultados em tanques de reprodução.

