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regordete
Significa roliça, carnuda, gordo, grosso, grossos.

regret xit
É um termo que foi inventado, para determinar os apoiantes do Brexit, que querem optar por não ter votado a favor na
Inglaterra. Retornar, reverter ou retirar o Brexit.

regrupar
O termo correto está se reagrupando. Significa reunião, retorno para formar um único grupo.

reguetonera
Pessoa ou mulher que gosta de reggaeton. Em relação a esse gênero musical.

regular
Significa que isso não muda, que não varia.

regulatorio
Significa estabelecer normas ou regras que regem a determinado comportamento. Significa regulada, legislado,
ordenada, prescrita, estatuido, jurídica, regulamentado, regulamentado, normatizado.

rehén
Pessoa que é mantida contra sua vontade, a fim de chantagear, fazer exigência ou sequestrá-la. Prisioneiro, retido,
sequestrado, sequestrado, vestuário, fiança, garantia.

reiki
É uma palavra em japonês. É um tipo de terapia invebada pelo japonês Mikao Usui e o basicmnete consiste na
imposição das mãos. Também é chamado de toque terapêutico.

reimpulsar
Significa empurrar de novo. Ajude alguém ou algo assim a recuperá-lo por impulso. Promover, promover. Ajude
alguém ou algo assim para pegar o impulso que eles estavam carregando e estava perdendo.

reina
King ' s Consort. Mulher que governa em um reino ou em um monarchy. Soberano, governante. Na Colômbia, mulher
bonita. Inflexão para reinar, o que significa governar, comandar. Na Colômbia Reina, é um sobrenome de origem
espanhola e o nome de um pássaro. Nome de um município espanhol na província de Badajoz.

reincorporado
Significa que retorna a ser atrelado a corporação ou entidade, depois de um tempo curto. Reenganchado, reintegrado.

reino monera
Reino monera é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Mónera", sendo o seu significado:<br>É definida

como o Reino de organismos microscópicos que habitam todos os ambientes e que são compostas de uma única
célula, sem núcleo definido, também chamado de procarionte. Pouco usado hoje. Inclui bactérias e Archaea.

reinscripciones
É um termo utilizado para designar o que ele vai fazer um novo lote (novo período) das inscrições, ou que aqueles que
tinha registrado devem fazê-lo novamente.

reinwardtoena
Significa pombo Reinwardt. Pombo dedicado a Caspar Georg Carl Reinwardt um naturalista prussiano-holandês
(alemão). É o nome de um gênero de pássaros da família Columbidae ( pombos). Eles só são encontrados na
Melanésia.

reinyectar
Significa reinjetar, pressionar um líquido de volta para um espaço confinado, usando uma cânula, agulha ou tubo.
Prática utilizada na indústria petrolífera para retornar a água de treinamento ao seu local de origem. É usado quando
há água com salinidade excessiva e não pode ser derramado. Na Colômbia, é necessária permissão para fazer essa
prática.

reirse
Significa zombar, zombar.

reitingerita
Em Mineralogia é o nome de um mineral do grupo de óxidos. É mais conhecido como Baddeleyita. Foi descoberto no
Sri Lanka (anteriormente Celão) por Joseph Baddeley.

reírse
Zombar, Jeer.

reja
Significa treliça, cerca, cerca, cerca de arame, cancela. Na Colômbia é um tipo de cerca metálica fechada e metálica
que envolve uma propriedade. Na Colômbia também é um tipo de porta metálica que é fechada verticalmente pelo
sistema sinuoso.

rejalgar
É o nome de um mineral. Corresponde a um sulfeto arsênico, é intensa aparência vermelha, terrosa e opaca. Sua
fórmula química é AsS.

rejchisa
É o nome de um grupo de plantas do gênero Tillandsia. Pertencem à família Bromeliaceae. Quase todos são parasitas
(epífitas). Eles também são chamados de plantas azuis.

rejencia
O termo correto é regência, com g. Isso significa que você está o comando ou direção de algo ou alguém (pode se
referir a um monarca, rei ou a sua constelação). Significa mandato, liderança, governo, orientação, direção. Tipo de
subdivisão política em províncias indonésias. Nome de um estilo de arte francês. Nome de um período inglês que

durou uma década entre 1811 e 1820, caracterizado pelo governo de um príncipe (George IV) em face da incapacidade
do Rei George III. Própria arquitetura da época.

rejo
A Colômbia é uma faixa, fita ou corda feita de couro da carne e que é utilizado na pecuária. Tempo de cordão de couro
para amarrar os touros. Significa, também, velha, enrugada.

rejuda
Significa pele áspera e dura. Pele dura como uma sme. Pele muito seca e dura, pele desidratada, pele seca semcur.
Na Colômbia também se diz que a carne rejuda que tem muito nervo ou é muito difícil.

rekin
Não é uma palavra em espanhol. Rekin é um termo da língua basca. Significa.

relajo
Na Colômbia é sinônimo de recocha, piada, piada, piada, piada. Também é uma dança de jogo ou informal. Romaria
ou festa organizada numa base informal e sem planejamento. Festa improvisada. Recocha confusão, agitação,
emaranhado. Informal, não é sério, maluco.

relauce
É um termo usado no Chile, que é equivalente ao que na Colômbia é Pyrope. Significa louvor, bajulação, flor,
galanteria, elogio, elogios, elogios. Frase curta e carinho ou seja disse a outra pessoa para melhorar suas habilidades,
qualidades e habilidades.

relegamiento
É a ação ou efeito de relegar. Significa rejeitar, adiar, mover-se, afastar-se, nas curvas, repudiar, ignorar,
desconsiderar, ignorar. Discriminação.

relevé
Inflexão para aliviar. Significa tirar o trabalho de outra pessoa. Substitua, forneça, substitua.

relicario
Caixa, joalheiro, recipiente onde são armazenados as relíquias, joias ou objectos de valor. Caixa ou caixa para
guardar relíquias.

relinchar
Fazer o som de um cavalo. Voz do cavalo. Produzir relinchar. Coloquialmente, diz coisas inconsistentes ou
descoordenadas.

relinchos
Plural de relincho. Chamada ou voz do cavalo.

relingas
Eles são as sequências de caracteres os ralos, sequências de caracteres que são usadas para fazer velas. Cabos.

reliquia
Vestígio remanescente de uma cultura, uma antiga aldeia ou de uma época passada, também é qualquer artigo, o
objeto ou a memória física, que pertencia a alguém que é reverenciado ou é considerado um Santo. Faixa,
rastreamento, descansar, sinal, lembrança, antiguidade, antiguidade, múmia, esquisitão.

rellano
Um stand de escada. Etapa, que tem uma parte horizontal plana, a maior extensão do que as outras etapas. Parte ou
franja plana no meio de uma encosta. Terraço. terraceta.

rellena
Na Colômbia é uma salsicha feita com arroz, ervilhas e sangue de porco. Dizemos coloquialmente tubo preto. Você
quer dizer a palavra como tal, mesma que cheio, abarrotado, superfície nivelada. Também é um sinônimo para gordo,
obeso.

relleneras
Na Colômbia mulheres que preparam ou vendem recheios ou salsichas. Salsichas. Você também pode dizer
preenchimento ou melhor preenchimento, para funis largos que facilitam o recheio de salsichas. Em relação a recheios
ou salsichas.

relleno
Materiais que são usados para preencher, colchas, embutir. Um jogador que gera grandes expectativas e não sai com
nada. Salsicha. Que são usados para completar um time, mas isso não acrescenta nada. Acolchoado, inlay. Onde
são organizados e reforçará resíduos ( Saúde de enchimento ).

reluctante
Significa que ele resiste ou se opõe. Contrário. Rebellious, Remiso, relutante, teimoso, teimoso,

relujar
Pode significar polir, brilhar, esfregar, polir, engraxar, depilar, embelezar (referindo-se a calçados ou uma superfície
metálica). Também pode significar maquiagem, arrumação, arrumação, retoque, embelezamento, pintura. Ação para
pintar seu rosto ou fazer as partes.

remake
É a versão moderna de um filme antigo onde os atores mudam, mas não o roteiro.

remamado
Na Colômbia significa cansado, exausto, irritado. Isso excedeu os limites de tolerância.

remanencia
Significa que é como resíduo, sucata, sucata, sucatas, lixo, escória, restos, excessos, permanecendo. Em física é a
capacidade de uma material, geralmente metálica estadia magnetizada. Capacidade de magnetização de um material.

remanentes
Pode ser considerado um equilíbrio, excedente de mercadoria ou excedente de recursos ou de renda em uma
transação financeira.

remango
É uma inflexão de constrição. Isso significa obter ou coletar as mangas da camisa para poder trabalhar mais
livremente.

remanso
Faz referência a uma curva ou uma curva em um rio. Sector de um rio onde a água perde muita velocidade. Ford,
hoya, lento. Quieto, calmo, lento, lentidão, catarro, parcimônia.

rematadores
Finisher plural . Pode se referir a atletas (ciclistas, atletas) que se caracterizam pela aquisição de maior velocidade nos
metros finais de uma competição (acabamento, sprint). Packers, esprinters. No futebol, atacante que se mantém
próximo da área para aproveitar falhas de goleiro ou rebotes nos postes. Ele chuta com frequência, segurança, ovo.

remate
Na Colômbia significa pechincha, oportunidade de vendas, vendas. Também é o mesmo que a sprint, decisão sobre
um pacote para aumentar a velocidade.

remedadosre
remedadosre é escrito incorretamente e deve ser escrito como sombra. sendo o seu significado: o termo correto é
sombra, ou uma inflexão desta mesma ação. . É uma palavra usada na Colômbia para denotar o escárnio, zombaria,
emulação, imitação, paródia, cópia, ficção, violação. Sombra também é repetir com escárnio e parar de tolo que diz
uma pessoa.

remediar sanar
ação melhorar, curar, substituir, restaurar, recuperar, curar, aliviar um paciente ou paciente.

remenso
É uma maneira de duplicar o insulto, ampliar ou subestimar a qualidade de menos, bruto. Rebruto.

remiendos
Patches, destaques. Eles podem ser arranjos em uma parede deteriorada (ressequecido ou conectado com lacunas)
ou pedaços de tecido que são deixados para tapar uma lacuna. Tecidos com fios de rosca para tapar um orifício ou
corrigir uma lágrima.

remigio
Remigio é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "40 Remigio; nome correto )" sendo seu significado:<br>É
um nome de origem latina masculino e significa excelente remador.

remilgo
É um gesto que demonstra muitos inescrupulosos ou muito sensível. Falso moralismo, kitsch, squeamishly, pieguice,
maneirismos, delicadeza, escrúpulo, loucura.

remilitarización
É a ação pela qual o exército ou militar é levado de volta para um lugar onde foi previamente guardado e tinha sido
temporariamente retirado por algum motivo.

reminiscencia
É uma memória ou evocação de algo passado e agradável. Significa memória, memória, recordação, saudade,
evocação, revisão. Na arte e literatura, trabalho muito semelhante ou que traz de volta memórias de outro autor antigo.

remiso
Na Colômbia é o jovem que, sendo apropriado para o serviço militar, não presente no momento do recrutamento.
Também é sinônimo de solto, funky. Pessoa ter faculdades físicas normais, não funciona ou tarefas.

remix
Significa remixado ou remixado, misturado várias vezes. É o nome dado a uma peça de música que foi parcialmente
alterada com a autorização de seus compositores ou autores, a fim de fazer uma nova versão melhorada ou atualizada.

remiz
Significa desenhado, colorido, colorido. Parece desenhado. É o nome de um gênero de pássaros muito pequenos e
coloridos pertencentes à família Remizidae. Eles são conhecidos como moscones e só são encontrados na Eurásia.

remojé
É uma flexão de imersão. Significa umedecer, molhar, saturar com água uma coisa. Acalma, água.

remojón
Banheira ou chuveiro muito rápido. Augmentative de imersão. Em Espanha, especialmente em Granada é um tipo de
sobremesa ou doce. O mais comum é o molho de laranja. O molho é um doce de origem árabe.

remolacho
Na Colômbia é uma maneira de chamar uma ruiva de pele pálida. Também para uma pessoa com bochechas muito
vermelhas.

remole
Marca de um vinho frutado italiano, produzido na região da Toscana. Nome de uma villa italiana a partir da qual este
vinho vem, com 700 anos de tradição.

remolon
O termo correto é remolón, com til. Significa que ele resiste ou se opõe. Contrário. Rebelde, Remiso, relutante,
teimoso, teimoso. Isso faz você implorar para fazer alguma coisa.

remolón
Significa preguiçoso, agir com desidia. Unhooked. É também o nome dado à presa que se projeta em alguns animais,
como javali. Ponta ou coroa de um dente ou dente.

remondillar
Significa riscado, lacerate é ferido superficialmente a pele. Desgarrase, escararse. Casca, tornando-se sem pelos,
arranhões, escoriações.

remontadora
É uma máquina que usa um sapateiro para costurar ou reparar as solas dos sapatos.

remoquetes
Imersão plural. Significa pseudônimos, pseudônimos, apelidos, apelidos.

removedor
Na Colômbia é um produto cosmético aromático que as mulheres usam para remover esmalte.

rempujar
Na Colômbia significa empurrar, me enfiei, esforçando-se contra algo para tentar movê-lo ou movê-lo, arrempujar.
Empurrar ou rempujar ou arrempujar são de uso comum na Colômbia, mas os dois últimos são considerados
vulgarisms, assim que é mais aceito e usado para empurrar.

remu
" Remu'h " É uma forma muito coloquial e humorístico de um colombiano para se referir ao seu salário, seu salário, seu
salário, principalmente quando é muito modesto. Significa compensação, mas é tão pouco, quase não faz nem sopro
nem dizer a palavra completa. Jornal.

renate
Renate é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Renate, Renata." sendo seu significado:<br>Renate é uma
variante do nome feminino Renata. Renato variante masculino. Significa que ele retornou ao nascimento e é de
origem latina.

renca
Renca incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Renca ( para a cidade de )." sendo seu significado:<br>Na
Colômbia é uma maneira de dizer a tomar. Uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra. Tabela para o
qual está faltando uma perna. A lamentação. Cidade do Chile na área metropolitana de Santiago.

renco
Na Colômbia é a mesma coisa que eu tomo. Pessoa andando com dificuldade ou pequenos saltos devido a uma lesão
no pé. Uma pessoa mancando.

rencor
É um sentimento de hostilidade ou ressentimento em direção a alguém que nos ofendeu ou nos fez estragos. Significa
que inquina, ressentimento, ódio, animosidade, antipatia, aversão, ódio, tirri.

render
Pode ser uma maneira de chamar uma representação 3D ou imagem digital. É conseguido com programas altamente
especializados e dá aparência realista ao modelo ou imagem. Na ciência aeroespacial, também é uma maneira de
chamar uma nave responsável pelo transporte de cargas, satélites ou outros veículos espaciais menores ou rovers.
Você pode traduzir como aquele que você entrega, dá ou cede. Transportador, casa, carregando ou entregando.
Neste último sentido é muito pouco utilizado.

rendija

Rachadura ou cavidade alongada que se forma em um corpo sólido, especialmente uma parede. Vislumbre, abertura,
fenda, fenda, slot, fissura, conjunta,

rendirse
É a ação de rendição, abandonar a batalha, ser desistido. Capítulo, apresentar, entregar, ceder, exausto, cansado. se
estressado.

rendón
Rendon é um sobrenome de origem espanhola.

renegado
Inflexão de renegado, o que significa abandonar seus ideais ou sua religião. Professar ofensas e insultos, jogar
maldições, fazer juramentos, tudo contra alguma coisa. Nome de um filme estrelado por Antonio Banderas. Nome de
uma série de televisão norte-americana, lançada em 1992.

renegociar
Trata-se de uma atividade empresarial, através da qual um fornecedor e seu cliente, concordam em mudar as
condições iniciais de um negócio e que podem beneficiar ambas as partes. Em muitos casos, as condições de entrega,
as condições de pagamento ou os juros são alterados.

rengíferos
Plural de rengifer, outro dos nomes de renas ou caribus. Você também pode dizer rangífico. É a castellanização do
termo técnico em Zoology Rangifer. É o nome do gênero renas. Em relação às renas.

renguear
Na Colômbia significa mancar, andar com dificuldade. Maneira de andar devido a uma lesão no pé. A pé do renco.

renoleta
É a maneira de chamar as versões do carro da família Renault, para uso de utilitário ou carga. Foi apresentado
principalmente nos modelos Renault 4, 12 e 18.

renos
Rena é o plural de reno. A rena é um animal mampifero, também chamada rangifero ou rengifero. É nativo da Eurásia
e tem o nome científico Rengifer tarandus. É da família dos cervídeos. Existe uma subespécie americana chamada
caribou.

rentador
Pessoa que coloca no aluguel, aluguer ou locação um activo. Senhorio. Bem que oferece bons lucros ou bem
produzido (na Colômbia produzida é o lucro líquido).

renuencia
Que a oposição para fazer alguma coisa que podemos recomendar ou instruído. Oposição, rebelião.

renvalso

É o oco ou recesso que é feito nas molduras das portas para que eles possam ser rebaixados e jijas. É considerado
sinônimo de mocheta.

renziano
Significa relacionado com Renzi. Sobre Renzi. Políticas ou doutrinas promiovided por Renzi . Ele se refere a um
político italiano chamado Matteo Renzi.

reo
Culpado de um crime, condenado, preso, sentenciado, preso, interno, preso, cativo.

reola
Significa círculo, anel, redondo, circunferência, roda. redondo.

repara
É uma inflexão de reparação. Significa compor, organizar, reconstruir, restaurar, reconstruir. Também pode significar a
observar, perceber, Ver os ou reivindicar o remédio de compensação, compensar.

reparatorio
Significa que ele conserta, que conserta, que se recupera, que compensa. Isso ajuda a superar uma doença ou dano.
reparador.

reparcheo
Na Colômbia, é a ação destinada a preencher lacunas ou buracos por meio do sistema de remendo ou pequenas
quantidades de pavimento. Cobertura de buracos ou buracos.

reparto equitativo
Significa equilibrada distribuição, todas as partes da distribuição são exatamente iguais. Proporcional, justo, igual e
equilibrada.

repecho
Significa pequena subida, subida curta, de comprimento curto. declive. Ladeira curta.

repelente
Na Colômbia significa irritante, tolo, fastidioso. Isso significa que serve para rejeitar, remover, mover, repelir. Produto
químico usado para evitar picadas de insetos, então os faz se aposentar através da emissão de fragrância. Que produz
repulsa ou rejeição. Repugnante, nojento, odioso, desagradável, irritante, hostil.

repelido
É uma deflexão de repelindo. Significa rejeitar, empurrar para trás, repudiar.

repello
É uma inflexão de bruto, enjalbergar. Significa pintura com cal ou carboneto. Uma parede de clareamento. Cal para
pintar a parede. Na região das Caraíbas significa mexer dança e também moer o grão.

repelos
É o plural de cutícula. É um pequeno WISP ou peça que levanta-se da pele, couro, cuerito. Também na Colômbia a
cutícula é uma inflexão de repel. Significa raspar a panela com uma colher para retirar até a última migalha de comida.
Raspe. Também a casca é encontrar comida ou restos de comida em restaurantes para ser consumido. Restos de
comida, lixo.

repercute
Que efeito, consequência, reação, reflexo, sequela, resultar, influenciando.

repesca
Na gíria esportiva é o mesmo que repescagem. Última chance dada a um atleta ou equipe para continuar competindo.
Encontro que é apresentado entre equipes ou jogadores perdidos ou eliminados, para trazer um vencedor que continua
na competição.

repetitivos
Significa cíclico, que se repete várias vezes.

repica
É uma inflexão do zumbido. Isso significa que ele produz um som repetido. Toque. Dizer que soa (uma campanha),
você tinindo, ele campanea. Arranca. Repeti um som várias vezes.

repique de campana
É a definição de slick.

repisa
É um pequeno pedaço de madeira ou de metal que é colocado na parede para localizar objetos de adorno, geralmente
de porcelana. É também um pedaço de madeira semelhante a barra ou limatón. É uma inflexão de repisar. Significa
pisar ou rediscar, rediscar.

replegarse
É um movimento defensivo que consiste em espalhar ou espalhar. Não manter um único grupo. Mover, aposentar-se,
transferir, fugir, de volta, desviar-se.

repleto
Na Colômbia significa muito ocupado, lotado. Que você tem superlotação ou excede sua capacidade. Cheio,
transbordando, transbordou, lotado. Também cansado, eu ahíto, fiz as malas.

replicable
Significa que é capaz de ser replicado ou reproduzido. Isso pode ser respondido, respondido ou contrariado. Você
pode ser suscetível a argumentos ou discussões, que podem ser objetídas, contestadas, contestadas ou protestadas.
Alegado, argumentável, respondível, censurável, protestante, censurável, rebatável, questionável.

reportarce
reportarce é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Reporting", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
relatar s ( ). A dizer onde está a informação, qual é a sua localização e trabalho feito. Fazer o relatório. Isso significa

obter informar, alcançar, conseguir, obter, relatório, fornecer, avisar sempre que houver, conter, parar, acalmar.

reprencibl
O termo correto é condenável. Significa que é digno de uma repreensão, uma reclamação ou um castigo. Censura,
censura, castigar.

represar
Significa conter, confinar, estado, parar, limitar. Pare um curso de água em uma represa. Evite que algo flua
naturalmente. Por extensão, evite que algo seja exibido, evite que algo se manifeste.

representación simbólica
É a representação de uma palavra, informações úteis ou tópico com um símbolo, sinal, desenho ou gráfico. Muito
usado para compreender uma mensagem em vários idiomas sem escrever palavras. É muito usado na industriais
sinais e sinais de trânsito.

represiones
Forma rigorosa de lidar com um protesto. Retaliação, vingança, vingança, vingança, punição e repreensão.

represo
É uma inflexão repressiva. Significa conter, segurar. Também pode significar, atraso, atraso.

represoras
Isso significa que eles causam ou geram repressão. Deixe-os repriar, habitar ou assediar.

reprimendar
É o mesmo que repreender, admissificar, recriminar, censurar, dar palestras, diatribar, reivindicar. É a ação de criticar
alguém por uma má atuação.

reprobaciones
Plural de reprapping . Significa perdas, não ser aprovada ou aceita, desaprovações. Censurar ações ou efeitos. Tire
notas ruins. Censura, condenações, reprovações, garanhões.

reproche
É uma inflexão da censura. Significa reivindicar, repreender, repreensão, criticar. Reivindicação, recriminação,
objeção, crítica e reclamação.

reptilario
É um lugar onde os répteis estão concentrados para fins reprodutivos ou expositivos.

repudiada
Inflexão de repúdio. Significa rejeitar, desprezar, censurar, descartar.

repuesto

É o nome de uma nova peça sobressalente, que é colocada em um artefato e substituindo uma danificada. Na
Colômbia significa recuperado de uma doença. Também significa que você ganhou peso e que está em plena
recuperação após uma doença. recuperado, saudável.

repullo
Na Venezuela é um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um economista espanhol, chamado Rafael
Repullo Labrador. Violento tremor ou chocante, causado pelo susto.

requeñeque
Na Colômbia significa algo adicional e irritante. Complicação, obstáculo, dificuldade.

requeteconocida
É uma palavra muito reteteused na Colômbia. Significa bem conhecido, exageradamente conhecido, muito conhecido,
muito conhecido, popular. Em nosso país, um lugar de extremos e complexidades, somos dados a exagerar tudo, por
isso usamos muito superlativo ou diminutivo em todos os momentos. O sufixo (muito nosso ) requete significa muito,
várias vezes, excessivo, exagerado, também.

requia
É um dos nomes comuns de uma árvore de tamanho médio. Também é chamado de trompete, guaraguao ou yamao.
Pertence à família Meliaceae e seu nome científico é Guarea guidonia. Tem usos medicinais como expectorante,
antihemorrhagic e purgativo. Ela é extremamente abortiva.

requiebro
É uma expressão que denota admiração, louvor ou louvor. Piropo, ternura, alago, galanteio, louvor, bajulação, flor.

requintada
Na Colômbia significa muito apertado, muito apertado. Difícil de esquecer. Empatado, amarrado, empacotado.

rervoltijo
rervoltijo é escrito incorretamente e deve ser escrito como acamadas. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
desordem. Significa enredar mazacote, bagunça, bagunça, confusão, agitação, confusão, mexidos, confusão, jaleo,
Whirligig, relaxamento, desordem, caos, ensopado.

resabio
Na Colômbia significa mania, costume, hábito, vício, tendência, manhã. Algo que fazemos repetitiva e
inconscientemente.

resablo
A palavra resablo em espanhol lá. Existem duas possibilidades para a pergunta: sabor ou retábulo. Levado a um
substantivo ou uma inflexão de resabiar. Significa para induzir um hábito ou um mau hábito. Chateada ou desazonar
ser, empinando. O retábulo é uma coleção de figuras ou gravuras retratando uma história ou um evento de uma série.
Uma decoração de altar.

resagarse
O termo correto é lag para baixo, com z. Significa ficar, ficando para trás, ficando para trás, indo para trás. Caminhe

em um ritmo mais lento do que outros. Também pode significar entreter, atrasar.

resague
É uma inflexão de resagarse. Significa perder posições, desperdiçar tempo, volte para trás.

resalto
Na polícia da Colômbia deitada, reduzindo a velocidade. Saída, destaque. Protuberância que é colocada sobre uma
superfície plana, especialmente em uma faixa para forçar para reduzir a velocidade. É o nome de uma técnica para
caçar javalis.

resbaladeros
Na Colômbia são jogos infantis que são encontrados nos parques. Consistem em uma escada e em um plano
alongado, liso, inclinado com protetores laterais. Também os chamamos de rhodium-roll, slide, slide ou slides.

resbalo
É uma inflexão de escorregar. Significa escorregamento, deleznar, escoe, patinagem, pifiar, falhar, erra, rolar. Ter um
revés, cair.

rescildos
rescildos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Brasas", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
brasas. É um termo usado na Colômbia, para citar as cinzas de lenha.

rescoldo
Em brasas de Colômbia é pequenas, minúsculas brasas ou cinzas. Também pode ser jardins, chip ou resíduo restante
no filtro de café. Motivos, excluir, sedimentos e resíduos.

resecamiento
Ação ou efeito da secagem. Significa desidratar, secar pela ação do calor ou do vento. Remova a umidade. aridez.

reseñas
Plural de revisão. Breve resumo. Significa, recessão, resumo, síntese, resumo, Sinopse, abreviatura de visão geral. É
também uma inflexão de contorno, que significa contar, descrever, referir-se, detalhe, dizendo.

resequedad
Significa muito seco ou seco. Ressecamento excessivo. Seca excessiva, desidratada, sem umidade.

reserpinas
reserpinas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rauwolfia serpentina", sendo o seu significado:<br>É um
alcaloide extraído da planta herbácea Snakeroot com nome científico Rauwolfia serpentina, da família Apocynaceae.
China de planta medicina tradicional conhecido como Shegenmu, Yindu, Shamu. Disse que era o que Mahatma
Ghandi estava tomando. Ele é usado para controlar a pressão arterial elevada.

reservado sobrio
Reservado, sóbrio, eles são sinônimos de discreta, austera, moderada.

reses
É o plural de carne. Na Colômbia significa algo. Ruminantes, vaca, bovino, cabeça, touro, vaca, boi, canal, carne.

resfalin
resfalin é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Deslizante", sendo o seu significado:<br>Acho que o termo
correto é deslizante. É o mesmo como slides, slides, slides de água. As crianças brincam em um parque em que há
uma escada e um slide.

resguardado
É uma inflexão de salvaguarda ou se abrigar. Significa que protege, protege, guarda, relógio, refúgio, assistente,
suporte, defender.

residuos
Fragmentos remanescentes após a conclusão de um trabalho. Vestígios, restos, sucata, restos, detritos, resíduos,
escória, fragmento.

resiente
Inflexão para se ressentir ou se ressentir. Significa que afeta, fere ou machuca.

resignarse
Significa conformar-se, segurar, submeter, ajoelhar-se, respeitar, aceitar, ser condescendente. Mostrar mansidão ou
tameness.

resilencia
É a capacidade de uma pessoa enfrentar e superar adversidades e também aprender com ela a se fortalecer diante de
futuros novos eventos.

resilente
O termo correto é resistente. Significa uma pessoa que prontamente supera adversidades. Capacidade de adaptação
a contratempos e situações adversas. Resistência. Habilidade para superar circunstâncias traumáticas.

resiliente
De acordo com a neurociência é a pessoa de maior equilíbrio emocional contra adversidade ou estresse. Quieto,
calmo, fleumático, fresco.

resilla
É um diminutivo de pouco uso de res. RES pequeno ou de baixo valor.

resinas
É uma descarga ou exsudato plantas naturais, geralmente oleosa e aromáticos. Na Colômbia, também contamos
resinas para calços dentais. Borracha.

resinificacion
colam é escrito incorretamente e deve ser escrito como "colam ( com til )" sendo seu significado:<br>É a ação ou efeito

de resínico ou fazer uma aplicação de resina. Envernizado, lacado. Resina é aplicada à madeira para preservar e dar
muito boa apresentação.

resiprocamente
resiprocamente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Interact.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é ( Com c e 41 til;. É um advérbio de modo e significa que há reciprocidade ou correspondência em ambas as
direções. Ele exerce uma ação sobre os outros e também recebe-los na mesma proporção. Fornecido, justa e
adequada.

resistividad
É a capacidade de resistência específica de um material elétrico. É representado por Rho (letra grega) ou R e é
medido em Ohms por metro. Um alto valor reflete um material isolante e um material baixo reflete um bom condutor
elétrico.

resistor
Também se chama resistência. É um componente eletrônico, projetado para introduzir uma resistência específica entre
dois pontos. de um circuito elétrico.

resnero
É um dos nomes comuns da garça de gado, uma ave. Seu nome científico é Bubulcus ibis e também é conhecido
como garça de jeans, garça de boi, garça de gado africano, garça, sungbueyes. Pertence à família Ardidae. Na
botânica é um sinônimo incomum de Datura, que é o nome de um gênero de plantas tóxicas na família Solanaceae.

resoca de caña de azucar
É o nome dado a loas diferentes cortes ou adelgaçamento da cana.

resocializacion
Ação ou efeito da ressocialização. É o processo pelo qual um criminoso pretende se recuperar perante a sociedade, ao
mesmo tempo em que purga sua condenação.

resolana
Na Colômbia significa luz solar, a energia da luz do sol, sol, sol, reflexo do sol, brilho solar. Calor, embaraço, brilho,
claridade. Geralmente refere-se à luz do sol esmaecido por nuvens.

resoldo
resoldo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Embers.", sendo o seu significado: Eu acho que a pergunta é
sobre brasas. Na Colômbia, nós usamos as brasas de termo para ash o nome que é queimado madeira. No campo é
usado como um abrasivo para descascar o milho.

resoplar
Significa respiração difícil ou difícil. Chiado, ofegante, Buffalo. Alto, respirando.

resorte
Na Colômbia, quer dizer que é elástica, que ele pode ser esticado. String, espiral, suspensão. Acessório metal espiral
que serve como um buffer. Também quer dizer, influência, apelar, joystick, de poder, de decisão.

respaldo
Significa a parte de trás de um móvel ou uma cadeira. De volta de alguma coisa, especialmente uma construção. Para
trás, Treliça. Na Colômbia também significa apoio, patrocinador, apoio, garantia, seguro, título.

respetado
Inflexão ao respeito. Significa reverência, honrar, apreciar, admirar, venerar. Também pode significar hogging,
obedecer ou preservar. Admirado, reverenciado, apreciado, reverenciado, honrado.

respetos
Plural de respeito. Significa admiração, reverência, veneração e fervor, honra, homenagem, consideração, respeito,
obediência, medo, medo.

respingada
É uma inflexão respingar. Significa buscar ou arrumar o nariz. Sacudir, levantar, saltar, pular, afirmam, se aborrecer,
rosnando, rezongar, resistir, bufando, protesto. Nariz pequeno e ligeiramente levantada. Chatico, nascido.

respirabilidad
Refere-se à qualidade de um ambiente agradável, harmonioso, agradável, tranquilo.

resplandecientes
Plural de resplandecente. Quero dizer que brilha, que brilha, que produz o brilho. Brilhar, brilhar, piscando, Excel,
Excel, nota.

resplandores
É o plural de brilho. Obter luz momentânea. Significa que um raio de luz, brilho, brilho, Flash piscar, brilho, claridade,
esplendor, brilho, glória, Majestade, a dignidade, a notoriedade.

responsabilizo
É uma declinação de responsabilidade. Significa compromete, força, assumir a responsabilidade de alguém o
resultado da gestão. Investir com responsabilidade. Gere compromisso.

respuesta parafraseada
É uma maneira de explicar algo que tem muitas palavras técnicas e complicadas, com palavras simples e
compreensíveis para o interlocutor. Responda com palavras simples, tentando evitar os aspectos técnicos e palavras
complicadas.

resquebrajarse
Isso significa dividir, quebrar, Lasar, rachaduras, rachaduras, fracturas, rachaduras, rachaduras. Figurativamente é
para desmoronar, cair, deitar, cair ou ser derrotado. Sinta muita dor ou tristeza. Chorar.

resquicio
Isso significa fenda, fenda, fenda, fenda, fenda, abertura. Espaço livre deixado entre uma porta e uma dobradiça.

resquiezo

É sinônimo de requisição. Significa fenda, fenda, rachadura, ranhura, fenda, abertura. Espaço livre que permanece
entre uma porta e o quiosque.

restaurantero
Uma pessoa que possui ou dirige um restaurante. Uma pessoa que está envolvida no negócio em estabelecimentos de
venda de alimentos.

resteo
Na Colômbia, você quer dizer o que é, o último, os GAL. Equilíbrio. Eu resteo em uma jogo significa que apostar tudo
que se encaixa. Restos mortais. Declinação de restear. Significa acabar com saldos.

restiado
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer que estamos à beira da falência, que é a última coisa sobre dinheiro.
Isso vai ficar sem dinheiro após esta despesa. Por extensão: a última tentativa ou o último esforço.

restingas
Plural de Restinga. Sandbank que no mar e pela ação inchar pode formar pequenas ilhotas. Recife. Na selva são
áreas baixas, que são floodable. . Pode igualmente ser um tipo de nutrientes pobres do solo, infertile, ácido e arenoso.
Ele geralmente carece de vegetação e se houver, é apenas baixo. Arenal, peladero.

restrigate
restrigate é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Esfregar você" sendo seu significado:<br>É uma inflexão
de esfregar. O termo correto é você esfregando. Significa esfregar, esfregar, esfregar, raspe, arquivando, ludir,
lixamento, raer, esfregando.

restringida
É uma inflexão de restringir. Significa impedir, limitar, obstruir, reduzir, prevenir. Isso é para poucos escolhidos e não
para todos. Isso significa limitada reduzido, impedido, álibi, dificultada.

resupinación
É um fenômeno de adaptação das plantas e, em especial as orquídeas, pelo qual suas partes vegetativas e,
geralmente, flores sofrem uma torção, rotação ou entorchamiento (rotação do investimento) ou curva de 180 graus, que
facilitam a polinização.

retaco
É um ponto de virada de desafio. Significa compactar algo que está contido em um espaço estreito. Aperte.
condensar, tac. Na Colômbia, retaliar também significa assediar, encurralar, saciar, ameaçar, insistir, instigar, persistir.
Também pode ser uma espingarda de cano curto e grosso. Na Venezuela significa gordo, gordo, gordo e de baixa
estatura, chaparro.

retador
No boxe a gíria é o lutador que desafia o titular ou um campeão da categoria. Boxer que enfrenta o campeão com a
intenção de arrebatar o título em uma luta. Oponente ou rival do campeão em uma luta pelo título. Aquele que desafia
ou desafios.

retahila
Na Colômbia é uma série de frases ou palavras que são ditas em cadeia ou seguidilla, como se fosse uma oração ou
um poema. Série, corda, lista, litany, Rosário, Retajila.

retahíla
É uma série de frases ou palavras que diz em string ou cadeia de caracteres, como se fosse uma oração ou um poema.
Série, sequência, lista, ladainha, rosario, retajila.

retailer
É um termo da língua inglesa. Significa varejo, varejo, unidade, menor ou varejo (varejo). Varejista, que vende por
poucas quantidades ou unidades.

retajila
Na Colômbia é o mesmo que retahila. Significa corda, sequência, raia, seguir.

retal
Na Colômbia significa parte restante, sucata, aparando. Pode ser tecido, madeira ou metal.

retamo
É uma das formas na chamada Colômbia uma planta da família Fabaceae, também conhecida como carqueja,
vassoura, carqueja, Tojo, aliaga. É um arbusto espinhoso, tamanho médio e tem o nome científico de Genista scorpius.

retazo
Sucata de Colômbia, fatia ou resíduo de material, especialmente se se refere a um pedaço de tecido. Pano, chiro.

retenido
É uma inflexão de reter. Significa congelar, parar, prender, deter. Significa também manter, manter, armazenar,
lembre-se, aproveitar, aproveitar. Refém, capturado, preso, confiscado. .

reticencia
Significa desconfiança, desconfiança, dúvida ou sugestão, rodeio, subtexto tem.

reticente
Pessoa que age com dúvida, suspeita ou desconfiança. Isso é relutante em executar algo facilmente. Leery, suspeito.

reticulación
Significa tricô na forma de uma rede, formando uma rede, tricotando em quadrados, quadricular. Ação e efeito laticular
.

retiembleç
Em letão significa aposentadoria, aposentar-se.

retinopatía

É um termo médico. Significa doença da retina, geralmente causada por diabetes. Perda de visão.

retinopatía solar
É uma condição ocular, causada pela exposição severa à luz solar. Danos na retina causados pelo sol.

retinólogo
É médico especializado em oftologia e retologia. Médico especializado no tratamento de condições da retina. A
especialização é geralmente chamada de Cirurgia Terrestre vítrea e retina.

retirarse
Pode significar ir embora, mudar-se para outro lugar, sair. Também na Colômbia é para se aposentar, aposentadoria.

retiro
É o nome de um município no departamento de Antioquia, na Colômbia. Como um substantivo que significa fase em
que paragens de trabalho, pensão, aposentadoria. Que deixou de exercer seu ofício ou atividade. Também é um lugar
isolado, isolado, onde não existem muitas pessoas. Voltando-se para se aposentar. Significa a aposentadoria,
aposentar, isolar, separar, separe, isolado, embora, deixa, deixa.

retobar
Significa protestar, desobedecer, rezonear, resistir ao obedecer, rebelar-se. Também significa especialmente na
Argentina para linha, estofamento, cobertura.

retoños
Maneira coloquial de chamar os filhos ou herdeiros. Novos ramos ou tecidos de uma planta. Brotos, caules, novos,
botões, botões, botões.

retorio
É referida acção ou actividade que nos geram um desafio. Complicação, obstáculo, desafio, desafio, ameaça, chefe.

retorsijones
retorsijones é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cólicas", sendo o seu significado:<br>A palavra correta é
cólicas. Eles são os espasmos, retorcijos, produzido pela dor, geralmente do estômago ou barriga. Cólica.

retos
Realizações, difícil de alcançar, metas que exigem sacrifícios para alcançá-los. Dificuldades, desafios. Significa,
também, provocações, ameaças.

retosones
retosones é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Retozones" no sentido de:<br>O termo correto é
retozones. É o plural de frolicsome. É uma qualificação adjetivo que significa brincón, saltando, brincalhão, correlon,
inquieto. Brincadeira também é entregue para as paixões e as preliminares.

retozar
Significa mexer, correr, pular, pular. Divertir-se. Acariciam um ao outro um casal. Também é tomado como sinônimo

de descanso ou relaxamento.

retozón
Significa dinâmico, ativo, animado, brincalhão,, canto.

retractarse
Isso significa que se arrepender de algo que foi dito acima. Mudar de ideias e admitir publicamente. Alterar, se
arrependem, revogar, cancelar.

retraimiento
Ação ou efeito de retração ou retratação . Ação demonstrando um encolhimento de um tecido, músculo ou órgão. Na
Psicologia é uma atitude que reflete medo ou reserva. Timidez, medo, reserva. Afaste-se do tratamento social.
Solidão, isolamento.

retraso
Significa atraso, atraso, extensão, atraso, atraso, suspensão, adiamento. No aspecto psicológico é lento no raciocínio.

retratar
Na Colômbia é o mesmo que fotografar, desenhar, imprimir. Faça uma imagem ou uma efígie. Também pode
significar descrever, revisar ou recontar.

retráctiles
Plural de retrátil. Isso significa que ele pode esticar ou alongar e, em seguida, retrair, encolher, esconder ou recolher.
Eles podem ser escondidos ou escondidos.

retreta
Pode ser uma continuação de apresentações musicais de uma banda. Apresentação musical de uma banda de guerra.
Repertório. Na Colômbia algo que se repete várias vezes. Na milícia está o toque de retirada ou para indicar que
todos devem se retirar para dormir.

retrete
Dependência do repouso destinado a necessidades fisiológicas, tais como micção e defecação. Na Colômbia é
sinônimo de casa de banho, sanitária, água, latrina, WC, WC, serviço, bacia, WC.

retrocohete
É um tipo de ejeção de gás e aparelhos que permitem, que são usados para pousar foguetes ou tipos especializados
de navios. Bico através do qual os gases de pressão saem.

retrodecir
Retrodecir é para explicar como é que algo aconteceu. É expandir o conceito de que é um fato ocorrido e expandir
alguns detalhes importantes.

retronimo
O termo correto é retronimo, com tilde. Significa termo antiquado ou antiquado, que foi modificado. Termo que deve

ser complementado para esclarecê-lo. Geralmente requer um complemento para ser preciso a definição que se
destina, uma vez que é considerado que pela modernidade foi modificada. Um exemplo clássico é o violão : antes da
invenção do violão, não era necessário especificar o tipo de guitarra, por isso hoje para se referir a uma guitarra comum
ou clássica, devemos usar como retronimo : violão, para poder diferenciar .

retrospectivo
Significa olhar para trás, olhar para trás. Isso permite que você olhe para trás. Retrovisor. Resumo do que aconteceu.
Comparação da corrente, com o que aconteceu antes. Relacionamento ou lista de eventos anteriores.

retrotraimiento
É a ação ou efeito de volta. Isso significa molusco, tornar-se nostálgico, evocando o passado, lembra. Abstrata,
bebida. Isso significa voltar ao passado.

retroviral
É um tipo especial de vírus, responsável por alguns tipos de cânceres e AIDS. Caracterizam-se por serem
catecarismos únicos de polaridade positiva e replicarem usar uma enzima chamada retrotranscriptase ou transcriptase
reversa. Eles pertencem à família Retroviridae.

retrógrada
Na Colômbia significa tradicional, obsoleto, desatualizado, conservador, partido de costumes e tradições, inimigo da
modernização e inovação.

retruecano
O termo correto é trocadilho. É uma figura de linguagem por que muda a ordem das palavras, mudando
completamente o significado do que eles inicialmente queria dizer. Calambur, infundido, mentira, fofoca. Falsidade
ideológica.

retuitear
É a ação de encaminhar uma mensagem recebida pelo Twitter.

retwit
É a forma de chamar uma mensagem lida, copiada e encaminhada na rede social Twitter. Não deve ser confundido
com tweeter, que é uma espécie de alto-falante.

reubicar
Significa mudar algo ou alguém de onde você foi inicialmente localizado. Alterar localização . No trabalho, significa
mudar os locais de trabalho.

reubicarse
É a ação de mudar de local ou local, para obter algumas vantagens ou benefícios. Encontre uma nova localização.

reuel
É outro dos nomes com os quais Hozab, Jetro ou Tróro, um personagem da Bíblia Sagrada no antigo testamento, era
conhecido. Ele era um padre.

reuma
Na Colômbia é uma forma de chamar uma condição caracterizada pela dor nos ossos e articulações. Reumatismo.
Rigidez e dor causadas por inflamação, degeneração ou alterações dos tecidos que formam os músculos e tendões.

reumatismo
Na forma de chamar uma condição caracterizada pela dor nos ossos e articulações. Reumatismo. Rigidez e dor
causadas por inflamação, degeneração ou alterações dos tecidos que formam os músculos e tendões.

reusable
Significa que pode ser reutilizado.

reuza
Pode ser um erro ao consultar pela reutilização, a partir da reutilização verbo que significa reutilizar, reutilizar, usar
novamente. Reuza, assim com z, é no Chile uma organização ou centro de reciclagem, que também vende ou
comercializa produtos orgânicos naturais de vários tipos.

revacho
revacho é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Remacho" no sentido de:<br>Eu acho que eles pedem
remacho. É uma inflexão de rebitagem. Significa confirmar, reafirmar, suporte. Também é a ação de colocar rebites em
um trabalho.

revani
É o nome em Turco para um doce preparado com sêmola embebida em calda. Ravani é dito em grego e árabe é
Mauricio, onde também ele disse Hareesa. Eles podem ser cobertos com nozes ou coco.

revegetación
É a ação pela qual uma nova vegetação se estabelece em um campo que havia sido desmatado. Restabelecer
vegetação ou cobertura vegetal.

revejido
Reviejo. Pessoa que envelhece rápido ou quem parece mais velho do que ele tem. Pessoa que apesar de tamanho é
baixo é muito antiga. Pessoa adulta, mas com o corpo da criança ou adolescente. Não mostrando a idade que tem
para o seu tamanho. Anão.

revelizamiento
revelizamiento é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Develizamiento.", sendo o seu significado:<br>Quer
dizer, revelar, mostrar, descobrir. Eu acho que eles pediram para Develizamiento, é a ação de develizar, remover ou
executar um véu. Remova um véu. Estes termos são utilizados no Equador.

revena
Na Espanha, é uma empresa dedicada à fabricação e comercialização de máquinas fornecedoras de supermercados.
Também é uma inflexão de relinder. Na Agricultura e Jardinagem é a atividade de obtenção de novos brotos ou brotos
através de cortes e podas. Recrescimento de um enxerto.

revendedor

É um tipo de acumulador que compram produtos, utensílios, bilhetes ou bilhetes para eventos em grandes números, a
fim de especular com eles e depois lhes oferecer aos usuários finais a um preço mais elevado. Especulador,
acumulador.

revenga
É o nome de uma cidade na província de Segovia, na Espanha. Inflexão de revenir que significa ficar macio e
escamoso por causa da umidade excessiva.

revenido
Na Colômbia significa passado, danificados, expirados, mofado, expirou, podre. Alimento que é afectado por fungos,
bactérias e umidade. Derretida pelo calor e umidade.

reventar a alguien
Na Colômbia explosão é saída de sangue pelas narinas por um tapa. Também é perturbador dela até que ele explode
em raiva ou fazê-lo renunciar. Danificar, prejudicar, enfraquecer, exasperar.

reverbero
Pequeno pedaço para cozinhar alimentos. Lareira, fogão, kitchenette, queimador, pequeno fogão. Queimador.

reverendo
Na Colômbia significa padre, ministro da igreja, religioso, pai, padre ou pastor. Pessoa que deve ser tratada com muito
respeito, que deve ser reverenciada, que deve ser acatada ou obedecida. Ele deve ser reverenciado.

reversando
Isso significa voltar, voltar, recuou.

reversazo
Dirigindo de volta um veículo. Na Colômbia "patraseada" ou "patrasiada", o que significa mudar totalmente um conceito
ou opinião. Negar ou contradizer algo que tinha sido dito antes. Na gíria judicial, mude uma declaração
completamente.

revestidos
É uma virada para o casaco. Significa colocar uma camada de um material em cima do outro. Significa revestido,
coberto, coberto, embrulhado ou acolchoado.

revirar
Na Colômbia, revirar significa endereço, tendo alguém defender, replicar, responder, discutir, reivindicar, objeção,
desafio, refutar, protestar.

revival
Significa reviver, recuperar, ressurgir, renascer, reanimar. Movimento que visa reviver costumes, estilos ou modas
antigos ou passados. Nome de um álbum musical de Selena Gómez. Trabalho de memórias ou anseios.

revolcarse

Significa dar voltas é o solo. Também é sinônimo de esfregar é, esfregar, torcer, puxar-se, deite-se, mentir, hora de
dormir.

revolico
Significa caos, desordem, ebulição. Gritos, manifestação, marcha . agitação.

revoltijo
Na Colômbia isso significa embaralhar, confusão, misturar, emaranhado, macecote, emaranhado, favela, bagunça.
Conjunto de coisas muito bagunçadas.

revoltillo de huevos
É um dos nomes de um tipo de café da manhã fácil de preparar. São os mesmos ovos mexidos, periquitos. Em alguns
casos, carrega outros ingredientes.

revolucionarias
Pessoas que não aceitam governo ou autoridade, ou quem quer renovar ou melhorar o que já existe. Rebelde, rebelde,
sublevadas, levantada ou também inovadoras, transformadoras, reformando-isso significa. Plural de revolucionário.

revueltas
Revolta plural. Pode ser considerado como curvas e contracurvas, como um rio ou uma estrada. Dobre, curve, vire.
Também pode ser sinônimo de insurreição, levantamento, silenciamento, motim, desordem, caos, rebelião. Na
Colômbia também usamos o termo para indicar que várias coisas diferentes são misturadas ou, combinadas dentro do
mesmo espaço ou contêiner. Em desordem.

revueltería
Na Colômbia é um tipo de loja ou supermercado onde é vendido mexido. Aqui chamamos tudo sobre legumes e
leguminosas mexidas, especialmente tudo sobre os componentes do sancocho (banana, mandioca, batata, raízes, etc.)

rey
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Significa uma pessoa que governa ou possui. Monarca,
soberano, título nobre. Guia principal no jogo de xadrez. Carta de grande valor no convés espanhol (12), apenas
ultrapassado pela ACE (1). Por extensão, pessoa que se destaca sobre os outros em algo, principal, melhor, superior,
como.

reya
-Reya ou Burchardia é um género de plantas herbáceas, algumas delas medicinais endémica da Austrália. O nome
dele feita em reconhecimento ao botânico alemão Johann Heinrich Burkhardt.

reyerta
É uma luta entre grupos formados por muitas pessoas de diferentes condições, por exemplo, policiais e estudantes. Na
Colômbia significa get, gazapera, rina, briga, agitação, confusão, disputada, livre para todos, desordem, raiva,
pendência, escaramuça, tremolina.

rezago

Na Colômbia, você quer dizer algo difícil de vender. Produto excedente ou que estava à venda. Pendente, excedente,
excesso, excedente, excesso, sobrero. É também uma defasagem de viragem para trás ou atrasar-se, que significa
atrasada, enfraquece, adiado, deixando pendentes, atrasada, tome.

rezandera
Na Colômbia é uma mulher que reza, que acontece na igreja (mas vivendo) resmungando e criticando os outros.
Camandulera, piedoso. Também disse que pessoa de luto para o inseto louva-deus que é muito voraz. Louva-Deus,
Mantis Religiosa, mamboretá, tatadios. Pertence à família Mantidae. É o oficial e representante do estado de
Connecticut nos Estados Unidos.

rezongar
Significa protesto entre os dentes, murmurando, sussurrando, rumores, roncando, roncando. Fazer algo com pavor,
protestando, resmungando.

rezumbaba
É uma inflexão de rezumbar. Na Colômbia, significa fazer muito barulho, rumbar, formigamento, ressoa. Também
sussurrar, falar insistentemente para o ouvido. Rumble.

rezungar
rezungar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rezongar" no sentido de:<br>O termo correto é rezongar.
Significa protesto entre os dentes, murmurando, sussurrando, rumores, roncando, roncando.

rhea
Na antiga Grécia, era filha de Urano e Gaia. Mãe de todos os deuses. Cônjuge de Cronos. Para os romanos era a
mesma Cibeles.

rhegmatorhina
Significa crack ou rachadura no bico. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Thamnophilidae.
Eles são típicos da América do Sul e são conhecidos como batalhões, batata doce, formigueiro, formigamento, tiluchí e
olho de fogo.

rhinomyias
Você quer dizer com moscas no nariz. Era o antigo nome de um gênero de pássaros da família Muscicapidae.

rhinopomastus
Significa um nariz entato ou fechado. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Phoeniculidae, elas são
conhecidas como aros de árvore e são encontradas na África Subsaariana. Há 3 espécies.

rhipidura
Com fila de hierarquia ou grande alcance. É um gênero de aves, pertencente à família Rhipiduridae. Eles são
popularmente conhecidos como fãs, pela forma de suas caudas. Eles só são encontrados no sudeste da Ásia e
austrália.

rhizothera
Significa caçador de raízes ou comum de raiz. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Phasianidae.

Compreende duas espécies de perdizes. Apenas ambos e as espécies Rhisothera longirostris são encontradas em
Bornéu na Península Malaia, Sumatra e Bornéu.

rhodacanthis
Significa olhos rosados ou vermelhos. Pálpebra rosa ou vermelha. Era um gênero de pássaros havaianos da família
Fringillidae. Acredita-se que tenha sido extinta antes de 1900. Eles eram chamados de tentilhões koa ou apenas koa.
Extinto koa.

rhodia
A Rhodia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "40 Rhodia; nome correto )" sendo seu significado:<br>A
Rhodia é uma marca de produtos utilizados para contingências de óleo. Eles são especializados na fabricação de
fibras, tecidos e panos sintéticos oleophilic. É uma empresa francesa.

rhodopechys
Significa asas rosas ou vermelhas. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Fringillidae. Eles são
conhecidos como camarão, são duas espécies diferentes e só são encontrados no Marrocos e um no Oriente Médio.

rhopophilus
Que vive como um casal. Você gosta de viver em grupos ou rebanhos. É o nome de um gênero de pássaros
pertencentes à família Sylviidae. Eles são conhecidos como Timalíes. Eles só são encontrados na China e na Coreia
do Norte.

rhos
É o nome de uma região a leste do Rio Conwy, ao norte de Gales. Significa que em galês Marsh, pântano ou Marsh.

rhynchocyclus
Significa "com pico de pássaro preto aquático" (é um anagrama do termo Cyclorhynchus), com um bico em forma de
escudo. É um gênero de pássaros da família Tyrannidae. Na Colômbia são conhecidos como picochatos ou
picoplanos, onde existem 4 espécies e várias subespécies (falando apenas do Rhynchocyclus olivaceus, existem 5
subespécies; dos brevirostris Rhynchocyclus existem 3 ).

rhynchospiza
Tem um bico de passarinho. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Emberizidae. Eles são
conhecidos como chingolos coroados, cachilo coroa de castanha ou aimofila.

rhyticeros
Ele tem um bico enrugado. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Bucerotidae. Eles são
conhecidos como giz e estão restritos a uma zona intermediária entre o Sudeste Asiático e a Melanésia.

rhytipterna
Significa salto enrugado. É um gênero de pássaros da família Tyrannidae. Na Colômbia chamamos de plastas
acinzentadas ou chorosas.

riberena
O nome correto é La Ribereña, o nome de um restaurante em Arenjuez, na Comunidade de Madrid, Espanha.

ribete
Afiação é um tema que vai para a borda de um tecido e contrasta em sua cor. Na Colômbia nós usá-lo como um
sinônimo para fita, leilão, adorno, além disso, aditiva, adicionada, borda, franja, lá fora.

ribetes
Plural de afiação. Significa que é nas margens ou bordas. É também uma franja, guarnição, adição de agregado,
franja, adição. A guarnição da palavra, significa evidência inklings, exemplos, dicas, traços, nuances.

ricachos
É uma forma um pouco depreciativa de se referir a pessoas, ricas, ricas, com solvência.

ricachos
É uma forma um pouco depreciativa de se referir a pessoas, ricas, ricas, com solvência.

richo
Acho que estão pedindo a Ricoh. Se assim for, é o nome de uma empresa japonesa que fabrica câmeras,
equipamentos eletrônicos e suprimentos de escritório.

ricinus communis
O termo correto é Ricinus communis, é o nome científico da planta que é considerada a mais venenosa do mundo. É
também chamado de mamona, mamona, Spurge, higuerilla, higuereta, fig. Um dos melhores óleos que óleo de rícino é
extraído desta planta.

rick
O nome de um personagem do anime, que representa uma cientista alcoólica. Rick Sánchez é o personagem principal
da série de animação, Adult Swim, Rick e Morty. Apocope de Ricardo ou Richard. Ricky.

ricolino
No México é uma marca muito popular de doces e confites.

ricura
A Colômbia é uma maneira de dizer beleza, preciosidade. É uma forma suave de tratar uma mulher muito Larraín ou
família. Significa ser confiável, se não for, é uma falta de respeito com a senhora. Rich, beleza.

riczabeth
É um nome de origem inglesa. Significa aquele que ama riqueza ou poder, ou também aquele que ama ajudar. É um
nome raro que (como uma coisa rara) é usado na Venezuela. Nome de uma atriz venezuelana chamada Riczabeth
Sobalvarro.

rider
É uma palavra em inglês que significa motorista, cavaleiro. Também pode significar ciclista, corredor, motociclista.

ridges
Não é uma palavra em espanhol. É uma palavra da língua inglesa e significa cumes.

ridiculeces
Plural de ridículo. Significa que é grotesca ou risible. Cartoons, mesquinho, insignificante. Coisas ou fatos que
causam ridicularização ou constrangimento.

ridiculez
Significa que é grotesco, irregular, extravagante ou risível. Risível. Também pode significar pouca, insignificante,
escassa, mesquinha, irrissória Colômbia.

ridículo
Significa causar riso, risível. Que também é pequeno, curto ou esparsa, minúsculo. Na Colômbia, significa também
rara, estranho, bizarro, peculiares, ridículo, desalinhado, grotesco, estranho, excêntrico.

rielero
Pessoa que trabalha para a companhia ferroviária consertando os trilhos. Pessoa que muda ou conserta trilhos
ferroviários.

riente
Uma pessoa que vive uma vida feliz ou sorrindo. Aquele que ri ou sorri. Alegre.

riesgoso
Isso pode conduzir ao perigo, o que gera riscos. Perigoso, arriscado, assustador, agressivo.

riff
O termo mais apropriado é Rif. Era o nome de um dos cinco territórios em que a Espanha dividia o Protetorado de
Marrocos. Rif é o nome de uma região montanhosa e verde do norte da África. É uma região costeira sobre o
Mediterrâneo. A palavra é de origem árabe e significa fronteira, margem, borda. Não deve ser confundido com Rift.

riflazo
Na Colômbia é um tiro muito forte por um jogador de futebol. Ruído de estalo, metrallazo. Objetivo alcançado de longa
distância. Biff da tiro de espingarda.

rift
É um termo utilizado em geologia, o que significa a rachadura, rachando, alongada poço.

riga
É o nome da capital e cidade mais populosa da Letónia. É também o nome de um rio e um Golfo na Letónia (mar do
Norte). É o nome de uma cidade nos Estados Unidos no estado de Nova York. O apocope de Rigoberta é nome de
mulher.

rigidas
Plural de rígida. Significa duro estrito, tenso, ereto, firme, apertado, severo, austero, rigoroso, intransigente, implacável.

rigua
Na América Central (especialmente em El Salvador e Honduras) como eles chamam, maçaroca de milho ou tortilla de

milho. Tortilla de milho. Na Colômbia é o nome de uma planta sementes comestíveis e medicinais usa. Suas folhas
são usadas para embrulhar as pamonhas. Seu nome científico é Canna coccinea da família Cannacae. Recebe
também outros nomes comuns: bastão escarlate, Nuno, chisgua, achirilla. rijua, maraca, platanillo cubano.

rijsttafel
Este termo é holandês (holandês ou flamengo). Significa mesa de comida indonésia ou apenas mesa de arroz. . É um
conjunto de cerca de 20 ou mais pequenos pratos em que existem vários ingredientes que são consumidos com arroz.
É comum na Holanda e nas colônias holandesas.

rijua
O nome de uma banda de Rock e metal da Flórida.

rikolon
É uma forma jolgorica ou coloquial dizer " Que rico " delicioso, saboroso, ótimo, bacano.

rikuy
Não é uma palavra em espanhol. É uma raiz na língua quíchua significa assistir, observar, ver, ver, navegar, examinar,
perceber. É parte de muitas palavras em quechua, denotando maior especificidade sobre o que você está enfrentando
ou como.

rila
Na Colômbia é estrume de galinha. Também diz a rila a uma tira de carne de baixa qualidade ou possuindo longo
tendão ou nervo.

rillette
É o nome de um prato francês, típico em Le Mans. É essencialmente desmechada carne de porco com sal, pimenta,
especiarias e, ocasionalmente, um toque de licor. É um patê quente. Na Colômbia e na Venezuela, chamaríamos de
porco pisllo.

rimator
Significa por verbo, que ele fala. É o nome de um gênero de pássaros da família Pellorneidae. Eles são encontrados
apenas no sudeste da Ásia e Sumatra. Eles são conhecidos como ratines.

rimaya
É um termo usado em geomorfologia, é um Germanismo e significa fissura ou rachadura, longa, estreita e profunda em
uma geleira. É um dos maiores riscos para um alpinista.

rimbombante
Na Colômbia significa de muita pompa, pródiga, colorida, Florida, ostentação, atraente, estrondosa, Impetigo,
trovejando, ressonante.

rimense
Significa que é nativo, vive ou se relaciona com o distrito de Rimac, em Lima Peru. É também o nome pelo qual um
seguidor da seleção peruana de futebol Sporting Cristal é conhecido. Este amador peruano também é frequentemente
chamado de "cervejeiro"

rimero
Você quer dizer a pilha, pilha, acumulação, tumulto, massa, multidão. Uma coleção de muitas coisas em desordem.
Aglomeração, montonera.

rinconela
Nome dado a um brachiopod fóssil Jurassic. Eram moluscos bivalves de conchas calcárias.

rincón
Pode significar canto, fim, ponto onde duas paredes se encontram ou se juntam. É também um sobrenome de origem
espanhola. Nome de um município espanhol na província de Málaga, na Comunidade Autônoma da Andaluzia. Seu
nome oficial é Rincon de la Victoria.

ringleras
Ringlera plural . Significa linha, fila, seguir, sucessão, procissão. Um conjunto de itens colocados em uma fileira ou
linha. Colunas.

rio chico ñuñu
Nunu em língua quechua significa mãe, Roberta, mama, úbere. Wilali.

riofrío
É o nome de um município no departamento de Valle del Cauca, na Colômbia. No Equador é um sobrenome de
políticos e homens de letras, entre eles, Miguel Riofrío, escritor e advogado, nascido na cidade de Loja (província de
Loja, Equador). Em Espanha há menos 8 municípios ou localidades que são chamadas de Riofrio.

riparia
Significa a margem do rio ou as margens dos rios, as margens dos rios. Em relação à margem do rio. A partir de
fronteiras ou bancos (tipo de vegetação). Riparia também é outro dos nomes comuns dados à uva, videira ou parral
(Vitis vinifera da família Vitaceae). Também Riparia , pode ser um gênero de aves da família Hirundinidae . Significa
pássaro que vive perto do rio. Este gênero pertence a andorinhas africanas e aviões.

ripido
Pode significar azedo, ácido. Gosto azedo. Eles também podem tentar pedir o ritmo, nesse caso significa difícil,
tortuoso, trabalhoso, áspero, rígido, rigoroso.

ripio
Sedimentos que permanece depois de filtrar o óleo cru. Na Colômbia, nós dizemos também resíduos de jardim,
entulho, sobrado, excluir. Material de construção em excesso que é usado para o enchimento.

riquezas
Plural de riqueza. Refere-se a todos os bens materiais que são de propriedade (dinheiro, veículos, imóveis, joias, etc.).
Opulência, bem-estar, fortuna, luxo, abundância, herança.

riquísimo
É um superlativo de rico. Amplamente utilizado na Colômbia (e especialmente em Bogotá) ponto de exclamação para
denotar grande prazer para comer um prato ou uma sobremesa. Significa grande, delicioso. requintado.

rirme
rirme é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rir", sendo o seu significado:<br>O termo correto é rir. É uma
inflexão da ria. Isso significa rir, desternillarse, celebrar, desfrutar, gracejo, zombaria.

risorio
Significa zombar, burlesco, causa risadas. Gera ou produz risos. Em Medicina e Anatomia é o nome de um pequeno
músculo ligado ao canto dos lábios que contribui para a expressão do riso. Músculo que contrai o lábio nos cantos.

risotto
É o nome de uma refeição italiana tradicional preparada com arroz que é adicionado caldo e outros ingredientes. É
nativo do Piemonte, Lombardia e Verona, no norte da Itália. É geralmente preparado de várias maneiras e com vários
ingredientes.

risque
Da risque também é uma palavra em língua francesa que significa risco.

rissa
É o nome de uma cidade norueguesa, está no município de Indre Fosen, província de Todelang. Nome de uma região
na Península de Fosen, na Noruega. É também o nome de um gênero de pássaros ( gaivotas), da família Laridae.
São gaivotas do hemisfério norte.

ristra
Significa corda, seguir, auvial. Série de elementos acorrentados com características iguais. Linha, linha.

ristretto
É o nome italiano para uma bebida forte com cafeína. Significa café curto ou tiro curto. É um café muito condensado.

risueña
Pessoa alegre, pessoa que ri facilmente. É que ele continuou sorrindo.

risueñas
Plural de alegre. Isso significa que a alegria vai notar na face. Cara feliz. Sorrindo, carialegre, engraçado, alegre, feliz,
divertido. É também um próspero, amigável, simpático, agradável.

rita
É o nome de uma mulher de origem latina e significa bonito como uma pérola. Diminutivo de Margarita. Na Colômbia
também é um acrônimo para a Rede Interagências de Transparência e Anticorrupção (nacionalmente) e também é um
acrônimo para a Universidade Distrital De Francisco José de Caldas, em Bogotá, da Rede de Pesquisa tecnológica
Avançada. Nome de uma série dinamarquesa na Netflix.

rito
Nome próprio do homem de origem latina. Rita é homem. Diminutivo de Margarito, que significa a beleza de uma
pérola. Também significa costume ou hábito que é sempre repetido sem variações. Conjunto de práticas que
estabelece uma religião, para fazer seu culto. cerimônia religiosa.

ritos
Atos sagrados ou religiosos. Aduaneira ou um celebrações religiosas da Comunidade. Plural do rito de nome
masculino, que é um diminutivo ou abreviação de Margarito, significa linda como uma pérola. Variante masculina de
Margaret e Rita.

ritula
É o nome de uma mulher de origem hindu. Significa uma mulher bonita, esplêndida ou que brilha como uma joia.
Nome de um jornalista da BBC, cujo nome completo é Ritula Harakhchand Shah. Pode até apresentar a possibilidade
de que eles peçam ritual e é um erro de digitação. Ele nasceu em Barnet, norte de Londres.

rivales
É o plural de rival. Quer dizer adversários, contendores, contendores, adversários, inimigos, concorrentes, adversários,
antagonistas.

riverdale
É o nome de uma série de televisão de mistério e drama juvenil. É baseado sobre as tiras de quadrinhos de Archie.

riverside
É o nome de uma cidade e um condado no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Riverside também era o nome de
uma série de televisão.

rizomática
Em relação a rizomas ou raízes. Trata-se de um modelo pedagógico sugerido pelos filósofos franceses Gilles Deleuze
e Félix Guattari, especialmente para a educação universitária, que eles propõem que deve ser aberto, flexível e
complementar. O termo se origina da botânica e refere-se ao, pois as raízes devem crescer, criar raízes (âncora) e se
propagar em todas as direções livremente.

rizos
Na Colômbia é o mesmo que crespos ou cabelo. Os cachumbos.

rizotto
rizotto é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Risotto", sendo o seu significado:<br>Risoto é um termo que
não aparece no dicionário da Real Academia Española ( RAE ). O conceito deriva de riso, a palavra italiana,
referindo-se ao arroz. O risoto, por isso é uma preparação gastronómica ter arroz como ingrediente principal. Lá tipos
diferentes de acordo com seus ingredientes de acompanhamento. É um prato originário da região noroeste do país,
especificamente Oriental Piemonte, Lombardia ocidental e a área de Verona, devido à abundância de arroz. Não é uma
palavra em espanhol.

rizófago
Significa que se alimenta exclusivamente de raízes. Pode referir-se a qualquer tipo de animal que a maioria de sua
dieta é a ingestão de raízes, especialmente referido como insetos. Eles são geralmente pragas, como eles são
prejudiciais para a agricultura.

ríos
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Plural do rio. Correntes de água. Sobrenome de um axfutbolista
colombiano chamado Hebert Armando Ríos. Eu era oficioso como porteiro.

ríspido
Isso é difícil e caro. Também é um bruto, bruto. acidentada. Pode causar desconforto ou dificuldade.

ro
Carta número 17, no alfabeto grego, equivalente a p. O nome de um município italiano na Emília-Romanha. Nome da
ilha grega perto Turquia. Representação química da densidade dos elementos.

roa
É uma inflexão para roer. Significa usar algo com os dentes, arrancar a carne do osso. Desgaste, gaste. É também
um sobrenome de origem judaica e muito propagado na Espanha. Em Economia e Finanças, significa Retorno sobre
Ativos. Nome de um indicador econômico.

robalete
É outra maneira de chamar no México para o robalo ou robalo, principalmente em estágios jovens ou intermediários em
seu desenvolvimento. Também se chama taron. Seu nome científico Centropomus pectinatus, e pertence à família
Centropomidae.

robalo
É outra maneira de chamar um peixe marinho, conhecido como robalo, robalo. baixo, robaliza. Pertence à família
Moronidae. Seu nome científico é Dicentrarchus labrax.

roberta
Roberta é um nome de mulher de origem germânica e significa a donzela famosa, famosa. Versão feminina do nome
de Roberto masculino. O nome de um filme musical de 1935 com Ginger Rogers.

roberto dinamita
É o nome de um ex-jogador de futebol brasileiro, cujo nome completo é Carlos Roberto de Oliveira. Ele foi apelidado
assim por seu poderoso tiro. Jogou como atacante e foi membro do Barcelona. Com a seleção brasileira, participou
das Copas do Mundo da Argentina 72 e espanha 82. Há 20 anos, dedicou-se à política em São Paulo.

robin
Camada avermelhada que se forma em cima das águas ferrugíne ou calichous. Caliche, água rica em ferro. Nome
masculino de origem alemã e significa aquele que tem fama, famoso. é uma variante de Roberto. Também é usado
como nome de uma mulher. Personagem fictício, companheiro de Batman. Em espanhol tem o nome ricardo Tapia.
Na indústria do petróleo Robin é chamado para um engenheiro iniciante ou novato (sem experiência). Quando ele
adquire uma experiência que ele é chamado Junior e o experiente Senior.

robo hormiga
É o roubo continuado e de pequena escala. É dado em cadeias de lojas e roubado diariamente de vestuário por peça
ou artigo por artigo.

roboam
É o nome de um rei de Judá. Era as intermediárias gerações ascendentes entre Abraão e Jesus de Nazaré (16 entre
33). Ele era neto do rei David, filho de Salomão e o pai de Abias.

robotizado
É uma inflexão de robotize. Significa usinagem, processo de produção realizado por máquinas ou robôs.

robsonius
Significa dedicado ao Robson. A ratine do Robson. É sinônimo de Napothera. É o nome de um gênero de pássaros
pertencentes à família Locustellidae. São 3 espécies endêmicas da Ilha luzon nas Filipinas e são conhecidas pelos
nomes dos ratins.

robustecerse
Significa adquirir maior robustez, ganho de peso, ampliado, reforçado, revigorar, reforçado, Fortify, consolidar,
endurecer, engrossar, solidificar.

roc
Pássaro mitológico da cultura persa, que em teoria poderia em suas garras criar um elefante. A detecção de sinal
significa Característica operacional do receptor. Também pode ser a sigla para Rate of Change, uma mudança ou
oscilação de rato. Além disso, Roc, é o nome que foi atribuído à atualmente considerada a maior aeronave do mundo,
de Stratolaunch. Tem 6 motores e fuselagem dupla. Pode atingir um peso total de 590 toneladas na decolagem.
Nome artístico de um cantor de rap, conhecido como Roc Marciano e cujo nome verdadeiro é Rahkeim Calief Meyer.

roca
É um mineral de divisão duro e difícil. Minerais sólidos. Pedra, rocha, Cliff, Cliff, corais, rocha, bico, mineral. Também
é um sobrenome de origem espanhola. Rock é o nome dos três lagos diferentes da Argentina (províncias de Santa
Cruz, Rio Negro e a ilha de Tierra del Fuego). Apelido de um jogador de futebol colombiano chamado Carlos Sánchez.
Como um adjetivo que significa duro, rígido e forte.

rocallosas
Montanhas da América do Norte.

rocamadour
É o nome de uma cidade francesa no Departamento de Lote, Região de Occitania. Também é conhecido como
Rocamador e é famosa por seus queijos.

roce
É uma inflexão para esfregar. Significa esfregar, esfregar, tocar. Significa contato suave ou leve. Na Colômbia,
esfregando, também está desmontando, removendo as massas, desprendendo, derrubando a montanha. Loja de
spray. Também pode se referir ao contato social, troca com outras pessoas, tratamento interpessoal (esfregamento
social).

roceria
Na Colômbia é uma prática agrícola muito comum que consiste na eliminação de ervas daninhas e restolho com facão,
com vista a alocar terras para as lavouras.

roces
Plural de fricção. Significa luta dura perto de misses, fricção, desentendimentos, desgostos, divergências. Atrito,
fricção.

rocha
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola ( Gallego, embora alguns considerem também de origem
portuguesa). No Uruguai é o nome de um Departamento, uma Cidade, um Arroyo e um Clube de Futebol. Nome de
um rio boliviano. Na Argentina é uma cidade em Buenos Aires e o nome de uma lagoa. Pode ser considerado como
uma inflexão de fricção, o que significa esfregar a ervas daninhas, limpeza e correspondência do chão para cultivá-lo.

roche
É o nome de um laboratório farmacológico. No Peru significa vergonha, luto, ridículo, situação embaraçosa. É também
um sobrenome de origem irlandesa. Sobrenome famoso de ciclistas da Irlanda. Nome de 2 locais na França.

rochela
Significa excitação, formada por crianças, quando jogam na Colômbia. Pompa, recocha, jogo, repelência, alegria,
alegria, alegria, agitação, clamor, alvoroço. O nome da Propriedade do meu avô.

rochelesa
Significa nativo ou de Le Rochelle (La Rochela), cidade da França. Residente ou relacionado com a mesma cidade.
Na Colômbia a palavra rochela significa algarabía, desordem, caos, agitação, algazara.

rocho
É um arrevesada caminho ou dizer distorcida Jet. É usado na gíria dos membros da gangue. Significa, também,
grandulon, musculosos, fortachón, corpulento. Lendário pássaro mitológico de grande tamanho e alta resistência.

rocín
Significa taparo, cavalo de má qualidade. Cavalo skinny e enclenque.

rocío
Pequenas gotas de água que são observadas no produto do alvorecer da condensação do vapor. Água que é
observada nas plantas ao amanhecer. É um nome de mulher de origem Latina e significa ter graça.

rockstar
É um termo em inglês para uma estrela do rock, estrela do rock.

roco
Você quer dizer gordura, obeso. Na Costa Rica significa velhice, velhice, ou forte, duro, áspero. Na Argentina é o
nome de uma Banda de Rock, composta por Felipe Colombo e Benjamin Rojas.

rocosas
Plural de Rocky. Significa que contem muitas rochas ou que é compo das rochas. Nome de uma cordilheira que
atravessa o Canadá e os Estados Unidos.

rocote
É um nome comum dado a várias espécies de peixes do gênero Sebastes. Eles pertencem à família Sebastidae e são
de grande interesse esportivo. Eles também são chamados de cabras. Também é chamada de rocote ou rocoto uma
variedade de pimenta picante, mas sua fruta tem mais aparência do que uma páprica. Seu nome científico é Capsicum
pubescens e pertence à família Solanaceae.

roda
Ponta ou estilete da quilha de um barco. Bônus ou gratuidade para um trabalho bem feito e oportuno. Imposto sobre o
gado. É também o nome de um município na província de Albacete (Castilla - La Mancha, Espanha).

rodachín
Na Colômbia é uma roda de metal. Roda diminuta. Rodachina, girándula.

rodadero
Rodadero é o nome de uma das mais famosas praias de Santa Marta, na Colômbia. É outro nome dado à atração de
parque infantil, também conhecida como slide. Tipo de slide ou slides. Local onde há movimento em massa de terra,
colapso, vulcão (agricultores colombianos dizem vulcão também avaria)

rodadita
Na Colômbia, coloquialmente, desce de Bogotá para Neiva, para as Festas de São Pedro, para o Reinado de bambuco.
Também é dito sampedriar.

rodadora
Significa que rola, que gira, gira. Na gíria do ciclismo, o ciclista que anda rápido, que tem ótimo histórico. Na botânica
é uma planta prejudicial ao gado, semelhante ao tomilho. Também é chamado de barrilla, charolera ou almajo. Cresce
em solos salinos e seu nome científico é Salsola kali. Pertence à família Amaranthaceae.

rodal
Na verdade é a mesma floresta, fronde, bosque, bosque ou floresta. É um conjunto de uma ou mais árvores. Quando
não há uma única espécie é chamada carrinho puro ou homogêneo. Na Espanha, dizem que suportam o guarda que
cuida da floresta. Na Colômbia, dizemos Ranger.

rodal silvicultura
Estes são termos usados em ciências florestais. Rodal é o mesmo que floresta, mata, selva, conjunto de árvores,
floresta. A silvicultura é a ciência do cultivo de árvores ou manejo de plantações de árvores.

rodamo
É uma palavra da língua catalã, que significa rolamento. É também uma marca de jeans ou bluyines, pré-lavado.

rodamonte
Na Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore ornamental. pertence à família Escalloniaceae. Seu nome
científico é Escallonia myrtilloides. Também recebe os nomes comuns de leitão, tibar, tasta ou pagode. É madeira
dura, mas é deixada para funcionar. Apelido que o rei Filipe II tinha a São Luís Gonzaga, santo padroeiro da juventude.
Personagem de duas obras de poesia romântica italiana: Orlando apaixonado por Matteo Maria Boiardo e Orlando
Furioso por Ludovico Ariosto. Líder militar sarraceno que lutou contra Carlos Magno e Besse Paris. Nome do rei de
Sarza em Argel. É usado como adjetivo para designar alguém muito persistente, intenso, persistente, tenaz, insistente,
porfiado.

rodar
Significa cair no mesmo eixo, vire. Girar, circular, deslize, rolar, cair, espalhar, dançando. Também significa atirar,
registro. Cairão, caindo descer uma ladeira.

rodear
Ação de rodeio. Significa embrulhar ou girar. Cubra por todos os lados, cordão, fechado, círculo, círculo, envoltório.
Cerco, cerca, isolamento, sitiar. Também pode significar evitar, evitar, esquivar-se, contornar.

rodelar
É construir ou elaborar um registro. Pode ser tecido na cabeça, para ser capaz de colocar uma carga pesada e ser
capaz de carregá-lo. Na maneira velha, era coloc ou usar um impelet do metal no peito, para proteger-se em lutas da
espada.

rodeo
Praça onde é folclore atividades tradicionais tais como a dança, a música dos mariachis, charros e rodeio. Há muitas
actividades com cavalos e touros. Nome de atividades folclóricas. Na Colômbia, uma atividade semelhante chamado
Coleo.

rodeos
Plural de rodeio. Significa desvio, turno, desvio. Também pode significar imprecisão, rotação e truque, evasivo,
pretexto.

rodero
A marca ou pegada deixada pelas rodas quando um veículo é movido. Uma pessoa que dirige uma roda. Piso, banal,
pegada, marca.

rodete
Significa redondo, parece uma roda, que é circular. É também uma maneira de chamar os esguichos ou tiras de cabelo
esguicho que as mulheres usam. Roda, linha, coroa, círculo.

rodia
Significa natural da ilha de Rodes ou em relação a essa ilha. Rhodia também é válida. É o nome de uma empresa de
fibras químicas e sintéticas, com sede em La Defense, França. Atualmente pertence ao Grupo Solvay belga.

rodilla
Articulação do membro inferior que se conecta a coxa e da perna. Patela, erva-doce.

rodizio
É um sistema de restaurante projetado no Brasil, no qual ele é inserido, uma taxa do jogo é pago e ser consumido tudo
o que você quer. Geralmente, a especialidade é carne na grelha.

rodomiel
Significa mel rosa. É um tipo de xarope velho que foi preparado com água de rosas e mel. Pode ser preparado em
casa com açúcar ou encontrado em lojas de alimentos saudáveis. Serve, entre outras coisas, curar feridas orais ou
feridas canker, para melhorar a digestão e como um diurético.

rodos
Rodos, Rhodes ou Rhodes era o nome de uma ilha no sudeste da Grécia que pertencia aos Dodecanes. Também foi
chamado Ofiusa, porque havia um monte de cobra, rodos foi a ilha mais a leste da Grécia.

rodrigón
É o nome dado a uma estaca, poste, jarro ou vara que segura uma planta de escalada ou rastejamento. É um termo
usado em Agricultura ou Agronomia.

roete
É o mesmo que mona. Roete é o cabelo em forma de aura, aura ou coroa. Forma de penteado comum em mulheres
de idade avançada e cabelos longos: eles recolher e dar voltas formando uma roda ou coroa. Aura, aura, corona.
Farmácia é um tipo de vinho feito com frutas de granada, agrauz ou balaustra ( Punica granatum, da família Lythraceae
). Roete ou impulsor, é um tecido que dão forma à coroa as palenqueras carregar bacias ou tigelas na cabeça sem
colheita. Suporte para bacias na cabeça.

rogel
É o nome de um bolo argentino muito típico. Consiste em vários biscoitos revestidos com clara de ovo batido e doce
(merengue). Camadas grossas de doce de leite são aplicadas entre os biscoitos.

rohinyá
É o nome de um grupo étnico birmanês (Mianmar), muçulmano. Também é conhecido como o povo ruandês. Eles
estão instalados na região de Rakhine e são massacrados pelas forças budistas oficiais.

rojigualdo
Significa que combina listras com as cores vermelho e amarelo ou vermelho e dourado.

rojita
Diminutivo de vermelho. Maneira carinhosa de chamar a seleção chilena de futebol. Colorido, colorido, rosado,
corado. Angustiado, afetado por corar ou tristeza.

rola
Significa nascido em Bogotá, Bogotá na Colômbia. É também uma secção de um tronco de madeira, logs de serra.

rolear
É uma atividade teatral pela qual um artista interpreta vários personagens diferentes e especialmente antagônicos.
Interpretativamente reflete vários sentimentos contrastantes. Interprete diferentes papéis ou papéis. Ensaios teatrais.
Nas atividades florestais está cortar ou cortar um tronco, fazer papéis ou troncos.

roletazo
Morcego no jogo de beisebol, por sua baixa altura toca o solo, quica várias vezes e finalmente a roda no chão.

rolin
Rolin é o sobrenome de um jogador de futebol uruguaio, chamado Germán Alexis Rolín Fernández. Atualmente, joga
no Nacional de Montevidéu. Rolo, exercícios de ginástica básica. .

rolis
É uma forma muito coloquial e amando chamar um bogotano. Luan, bogotanito. Também é o plural de roli, que
significa girar, rolar, sair para andar, rolar (vem da deformação da palavra circulante - rolo).

rollandia
Significa dedicado ao Rolland. O mergulho de Rolland. É um gênero de aves aquáticas da família Podicipedidae. Eles
são conhecidos como zampullines, mergulhos, somormujos, macás ou keñolas. É encontrado no cone sul da América
do Sul.

rolles
Rolles é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Rolle ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Rolle ( nome próprio ). É o sobrenome de um matemático francês chamado Michel Rolle cujo
desenvolvimento o teorema que leva seu nome e que se aplica a matemática do cálculo diferencial.

rollizas
É o plural de gordo. Na Colômbia significa gordo, grosso, gordo, gordo, gordinho, robusto, parrudo. Também se refere
à madeira que é nos logs sendo serrados ainda.

rollizo regordete
De carnes abundantes. Roll, Chubby é a definição de gordura ou pote.

rollo
Na Colômbia pode significar fofocas, contar histórias, contar histórias, boato. Também recipiente contendo uma fita ou
filme, fotografia ou papel. Chipa, bola ou meada de algo filiforme como fio, fios, lã e qualquer coisa que possa ser
enrolada. Também significa bobina, rolo, cilindro, eixo. Na ginástica é um exercício simples também chamado roling,
barco ou canela volta.

rolo
É uma forma coloquial de chamar o nascido, residente ou relacionados a Bogotá. Sinônimo de cachaça ou Bogotá. É
mesmo um apocope de gordo (FAT e colorado).

rom
Etnia caracterizada por transumano. Ciganos, andarilhos, errantes. Na Colômbia é o mesmo povo romano, roma,
cíngaros ou rom são uma comunidade ou etnia originária do subcontinente indiano. Abreviação de Read Only Memory
. Em Ciência da Computação e Tecnologia é o meio de armazenamento em computadores. É memória somente
leitura, também conhecida como ROM (memória somente leitura)

roma
A capital da República italiana. Na Colômbia, dizemos ferramentas de Roma que a falta de ponta ou extremidade.
Pompa, pompo ( 41 maçante;.

romadizo
É outra maneira de chamar uma infecção respiratória. É uma doença viral respiratória que dá muitos animais
especialmente aves. É conhecido como uma infecção respiratória moquillo ou aviária. Pode se tornar letal. No caso
de cães e outros mamíferos é chamado de Destempero ou Doença de Carré. É mais usado para chamar o moquillo de
pássaros assim. Coriza é uma palavra de origem latina (coryza) que significa frio, frio. Também no caso dos humanos
é uma maneira de chamar o resfriado comum. Rinite aguda, inflamação da mucosa nasal. São produzidos por vírus da
família Paramyxoviridae (o mesmo que o vírus do Sarampo), gênero Morbillivirus. Rinite, alergia, jeans.

romance

Na Colômbia, dizemos romance para o período de namoro, caindo no amor, amour, idílio. Derivada da língua latina.

romances
Cada uma das línguas derivadas do latim. Romances de cavalaria escritos em prosa ou em verso. Forma poética de
composição anônima com oito sílabas, versos e rimas em pares asonantes.

romanche
Nome de uma língua retorromaníaca falada na Suíça. Também é chamado de cinza, rerromanche, redromanic ou retic.
É considerada a língua nacional da Suíça.

rombo
Em Geometria é um polígono de quatro lados, que tem dois ângulos afiados e dois ângulos obtusos. Tipo de anel.

romboi
É um vulgarismo amplamente utilizado na Colômbia. É a deformação dos termos em English Round Point, que em
nossa língua é uma intersecção de faixas em forma circular, que comumente conhecemos como rotatória ou rotatória.

romerina
É o nome comum de uma planta medicinal na família Cistaceae. Também é conhecido como alecrim masculino,
jaguarzo, tamarilla, huagarzo. Seu nome científico é Cistus clusii. Cresce em solos pobres e arenosos.

romerito
Alecrim diminutivo. Apelido com o qual Julio César Romero era conhecido, um excelente medicampista de origem
paraguaia. É outra maneira de chamar o alecrim-do-pântano, uma planta de uso medicinal. Na Colômbia existem
várias espécies de arbustos chamados romerito ou moorland rosemary. Um deles, também é conhecido como g. Sem
a família Asteraceae (gênero Diplostephium e Pentacalia).

romería
É um movimento coletivo de fiéis para um santuário. Geralmente é organizado pelas freguesias. Peregrinação,
peregrinação, jornada dos fiéis de um lugar sagrado. n pelo site coletivo de extensão para ver algo novo ou estranho.

romero
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Pessoa que participa de uma peregrinação, peregrino. É também
o nome de uma planta de arbusto que tem usos medicinais, gastronômicos e cosméticos. Seu nome científico
Rosmarinus officinalis e pertence à família Lamiaceae. Há outras plantas que também são chamados de alecrim.
Romero também é usado como um nome masculino. É de origem latina, significa que você viaja ou peregrino para
Roma. Variante: Romeo .

rompecráneos
Significa difícil de entender ou decifrar, o que requer o uso de inteligência, quebra-cabeças. Nome de uma revista de
hobby.

romperredes
É uma maneira de chamar um goleador, saque de ouro. Jogador de futebol que se caracteriza por marcar muitos gols
(também aquele que chuta a bola com muita força). Na gíria dos pescadores de tubarões ou caribenhos (são peixes

que se caracterizam por morder e quebrar redes). Peixes muito grandes e pesados.

rompiente
Significa que quebra, produzindo quebra ou quebra. Cliff, quebra-mar, corais, bajio, Recife, bar, peñasco.

ronalda
É um nome feminino, variante de Ronald, que é um nome de origem inglesa, ou Ragnvald. Significa muito forte,
poderoso. Variante do Ronaldo.

roncha
Na Colômbia, uma colmeia é o mesmo como uma picada de ulceração, Cardeal, pápula, urticária, prurido.

ronchita
É o diminutivo de colmeia. Significa comichão, coceira, ardor, marca, sinal, mancha. Marca vermelha que sobrou na
pele após uma picada de inseto. Marca tão figurativa, desconfiança, para resquemor.

ronchito
Diminutivo do ronco. Ronco pequeno. Na Colômbia é o nome de um peixe que também é conhecido como cucha,
prefeito ou raspacanoa. Seu nome científico é Rineloricaria eigenmanni e pertence à família Loricariidae. Na Espanha,
especialmente em Leão, é um tipo de doce que também carrega amendoins.

roncho
Na Colômbia é outro dos nomes de um peixe, que também é conhecido como panche, cucha, prefeito ou raspacanoa.
Seu nome científico é Hypostomus plecostomus e pertence à família Loricariidae.

ronco
É uma inflexão do ronco. Isso significa fazer barulho durante o sono. Ruído ou som grave, profunda. Como adjetivo
significa grave embutida, baixa, profunda, grossa, aphonic, duras. Uma pessoa que tem a voz alterada e grossa para
uma doença na garganta.

rondando
Isso significa que dando voltas, circulando. É uma inflexão de assombrar. Significa tomar voltas, relógio, patrulhando,
vadiagem, Woo, fingir, assediar, "perseguir". -

rondel
Na Colômbia é o nome comercial de um antiparasitário para uso veterinário para cães e gatos. É suspensão oral e
seus ingredientes ativos são (81%) pamoato de pirantel e Praziquantel (18%). Isso produz Virbac Colombia Ltda. É
também um poema simples, octasilabos, temas breves e amoroso.

ronera
O rum é um coloquial forma segundo a qual os colombianos, especialmente o litoral referem uma tomata ou verbeta
com ron. Jogar ou um banquete onde é levado muito rum.

ronero

O vidro usado para servir o rum. Uma pessoa que consome ron ou produz em alambiques.

ronora
É uma cadeia de lojas de venda de acessórios com certa idade ou colhidas sem ser classificado como antiguidade.
Alguns são itens de moda vai voltar ao mercado. Vendas de saldos de temporadas passadas.

ronquera
É para adquirir uma Tom grosso ou mais grave voz, como resultado de uma condição da laringe. É uma forma
coloquial em rouquidão, rouquidão, ronquez, rugosidade e garganta áspera média de Colômbia.

ronroco
É um tipo de charango grande, muito popular na Bolívia. É um instrumento de cordas, que tem 5 pares de cordas.
Com pequenas variações nos semitones (som ligeiramente mais grave) existe no Chile e na Argentina. Charango
afinado.

ronsard
É um sobrenome francês. Nome de um poeta e escritor francês chamado Pierre Ronsard. Eu era conhecido como
"Príncipe dos poetas e poeta dos príncipes".

ronsoco
É outro nome que recebe o maior no roedor do mundo, nativo da bacia amazônica. Seu nome científico é
Hydrochoerus hydrochaeris e pertence à família Caviidae. Este termo é mais comumente usado no Peru. Este animal
também recebe os nomes de Capivara, Capivara, jomo, soco, água de carne de porco, lancho, Capivara, Capivara ou
manao de carne de porco.

roña
Na Colômbia é sinônimo de sujeira, sujeira, ferrugem, crosta, excluir, oxidação, ferrugem, pegostre. Corrente muito fácil
tanto que você desesperado. Trabalho muito lentamente e com preguiça, indiferença. Sem desejo, sem entusiasmo,
sem desejos.

rooftop
É um termo em inglês que literalmente traduz o topo do teto plano. Pode ser traduzido como um terraço ou terraço.

rooibos
É uma palavra da língua africânea que significa arbusto vermelho. É o nome endêmico na África do Sul de chá
vermelho, chá Pu-erh. Seu nome científico é Aspalathus linearis e pertence à família Fabaceae.

rookie
É uma palavra em inglês que significa novato, primeiro. Pessoa que realiza uma atividade pela primeira vez, que não
tem experiência, aprendiz.

roommate
É uma palavra em inglês que significa colega de quarto, colega de quarto.

ropajes
Isso significa trajes, roupas, vestuário, roupas, trajes. Roupas ao ar livre, largas e longas que as pessoas usam.

ropero
Na Colômbia, é o mesmo que o armário. Móveis projetados para colocar ou arrumar a roupa. Peito de gavetas,
guarda-roupa, guarda-roupa. Em Colômbia armário, armário ou Hulk significa também homem muito corpulento,
musculoso, robusto ou encorpado. Antônimo de covarde, alfeñique. É também um sobrenome nas planícies do leste,
especialmente se estabeleceu em Mani. Em Bogotá é um carro da concessionária. Guarda-roupa é a pessoa que tem
por profissão, vender ou comprar roupas. Que é vendido ou vende roupas usadas.

roponcito
Um roponcito é um saco de tecido de lã com agulhas para o bebê. Chaquetica para o bebê. Na Colômbia, dizemos
macacão de lã.

ropón
Pequeno cobertor ou cobertor que é usado para abrigar bebês. Geralmente é tecida e lã. Isso dobra ou abgates.
Roupas aumentadas.

ropto
É o nome de uma empresa de geração de liderança inovadora. É baseado em Altrincham, Cheshireen, no Reino
Unido.

roque
É um nome masculino de origem Latina e significa forte como uma rocha. Nome do francês Saint, padroeiro dos
peregrinos. Sua imagem é sempre acompanhada por um cão.

roque
É um nome masculino de origem Latina e significa forte como uma rocha. Nome do francês Saint, padroeiro dos
peregrinos. Sua imagem é sempre acompanhada por um cão.

roquedol
roquedol é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rocky", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Rocky. Significa terra cheia de pedras, local onde abundam rochas. Pedregal, Rocoso.rocosa...

roqueria
Roqueria ou rochas é uma área desprovida de vegetação e abundantes apenas pedras, sem camada de solo ou solo.
Geralmente são áreas que são cobertas com gelo ou neve durante as temporadas de inverno. Animais marinhos
dipnoicos e aves migratórias podem ser vistas neles.

rorcual
É um de uma classe de nomes comuns de grandes baleias. É também chamado o Greyhound do mares ou
baleia-comum. O nome científico da baleia fin é Balaenoptera physalus e pertence a família Balaenopteridae.

roro
Na língua Pemon, da família caribenha, é o nome de uma cor, verde azul ou verde azulado. Rorro significa atraente,

bonito.

rorro
É uma canção de ninar, dormir um bebê. Também significa desajeitado ou lindo, lindo.

rosa
É um nome da mulher de origem latina, referindo-se à flor do Rosal. É também um sobrenome de origem espanhola.
Sobrenome de políticos e militares argentinos. Rosa é o nome de uma cidade do Alabama nos Estados Unidos. É uma
cor, rosa claro ou cor da pele. Coloquialmente significa romântico, macio, delicado. Tipo de romance.

rosa del nilo
É um dos nomes comuns e talvez menos usados de uma planta aquática de flores bonitas. É mais conhecido como flor
de lótus, lótus sagrado ou lótus indiano. Seu nome científico é Nelumbo nucífera e pertence à família Nelumbonaceae.
Genericamente também é conhecido como um lírio. O termo técnico (ou nome científico) "Nelumbo nucífera" significa
"lírio de água ou planta aquática que carrega nozes". É famosa em parte de sua beleza, pela durabilidade da potência
germinativa de suas sementes, como se prova ser maior do que vários milênios.

rosagantes
Mais adequada é linda, com z. Isso significa que eles têm a pele rosada, que refletem a saúde e alegria. Quenelle,
exuberante, saudável, chamativo, novo, colorido. Significa também orondo, feliz, orgulhoso, vaidoso, orgulhoso.

rosalia
Rosalia é um nome de mulher de origem Latina e significa em relação a rosa (flor e fragrância). Alguns consideram
que é um nome composto de rose e Lia.

rosalina
É um nome de mulher de origem Latina e significa tão linda como uma rosa.

rosamient
rosamient é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Fricção", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
fricção. Isso significa a fricção, esfregando. Leve contato entre duas superfícies. Resistência que exerce uma superfície
para se opor ao deslizamento ou rotação de um corpo. Não gosto de entre duas pessoas.

rosamunda
ROSAMUNDA ou Rasamunde é uma famosa canção tradicional alemão. Rosamund é o nome de uma mulher em
alemão. É também o nome de uma obra lírica com música incidental de Franz Schubert.

rosario
Rosario é um nome de mulher de origem Latina e significa guirlanda de rosas. Como um substantivo é sinônimo de
camandula, reso, série, série, sequência, chouriço, seguidilla, sequência, sucessão.

rosarios
Na Colômbia, dizemos Rosário.

rosbel
Na Argentina é um sobrenome. Há também uma rede de lojas de calçados e lojas de móveis artesanais chamada
Rosbel.

rosca
Pode ser um produto de padaria na forma de um touro ou rosquinha. Porca, toroid. Elemento canelado que permite
ser parafusado em um parafuso. Em Salamanca, Espanha, é uma dança típica. Na Colômbia, o segmento é um termo
coloquial para se referir a um grupo que tem muitos privilégios e está muito fechado.

roscaya
roscaya é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Russkaya", sendo o seu significado:<br>Roscaya é uma
forma errônea muito comum em vários países de língua espanhola para se referir a Russkaya Vodka.

roscon
O termo correto é roscón (com acento). Na Colômbia é um tipo de pão doce em forma de donut, que tem uma camada
de açúcar por cima e também dentro pode levar sanduíche com goiaba ou dulce de leche ou segmento. Thread do
grande, aumentativo.

rosetilla
É um dos nomes de uma planta que tem um cdillo de bordas pontiagudas, que se parece com uma estrela múltipla.
Dedo de coluna comprida. É conhecido como grama espinhosa. Seu nome científico é Cenchrus longispinus.
Pertence à família Poaceae.

rosi
É um sobrenome italiano. O sobrenome de um filme italiano, diretor e roteirista, chamado Francesco Rosi. O nome de
um álbum musical do grupo de Jazz de Templeton. Na Colômbia ROSI é a sigla para o retorno sobre o investimento
em segurança (é o resultado de mitigação de risco monetário, menos o custo do controle)

rosmar
No México é o nome de um grupo empresarial de consultoria em produção de alimentos, baseado na Biotecnologia.
Em Girardot, Colômbia é o nome de um Hotel e em Sevilha, Espanha, uma construtora.

rosquilla
É em forma de fio, toroid ou donut em forma de tamanho. Thread Diminutivo . Na Colômbia é um produto de padaria,
geralmente feito com amido de mandioca. Há também o donut de sagu.

rosquillas
Na Colômbia, os donuts são um produto de padaria de forma anular ou toroide. Eles geralmente são feitos com farinha
de mandioca e queijo, embora existam uma grande variedade de tamanhos, ingredientes e apresentações. Tópico
diminutivo e plural. Os donuts podem ser doces ou sal.

rosquitas
Eles são uma pequena padaria produtos sob a forma de anel ou anel ( 41 anel; que geralmente têm queijo. Donuts.

rossonero

Em italiano significa avermelhado. Combina as cores rosso (vermelho) e nero (preto). É uma maneira de chamar o AC
Milan, por causa das cores da sua camiseta.

rostro
Significa rosto ou rosto. Na frente de um navio ou frente da cabeça. Fachada, fachada, arco. Semblante, aspectos
característicos de algo ou alguém.

rota
Na Colômbia significa partida, rasgada, perfurada com furos, danificados, pedaço deteriorado, feito. É também uma
inflexão de girar. Isso significa transformar, mudar, rolo, que se revezam, alternando, aliviar, se transforma.

rotilla
É o nome de uma cidade e uma praia em Cuba, onde foi realizado um festival de música eletrônica. Permanece no
município de Santa Cruz del Norte, na província de Mayabaque (anteriormente da província de Havana). Atualmente
estes são realizados na praia de Jibacoa. Rota diminutiva . Rota muito curta.

roto
Na Colômbia significa oco, buraco, buraco. Pode ser considerado como inflexão de quebrar Split, fratura, fração,
quebra) ou também girar (girar). No Chile, significa paridade, miserável, esfarrapada.

rotor
Nome eles recebem as hélices de um helicóptero. Parte que se move ou gira em uma turbina ou motor. Hélice,
lâmina. Significa que ele gira, ele gira.

rotundo
Significa que é redonda, cheia, arredondada, esférico. Estrito, clara, categórica, de maior importância ou
transcendência, conclusiva, precisa, clara, firme, extraordinária.

rou
É o nome de um personagem anime, líder dos humanos, que participou da guerra santa.

rover
É uma palavra da língua inglesa que significa andariego,, pirata, vagando.

rover
É uma palavra da língua inglesa que significa andariego,, pirata, vagando. Em espanhol é aceito corpo. Significa
veículo especialmente projetado para se mover na superfície de outro planeta. Astromóvel. Veículo projetado para
exploração de superfície em outro planeta.

roxane
Rosane é uma variante no nome da mulher, Roxana. Roxanne e Rosana também existem. É de origem persa,
significa dawn, esplêndido.

roya

É uma doença que ataca a parte aérea de muitas plantas. Eles são causados por fungos Pucciniomycetes. Existem
cerca de 8000 espécies desses fungos e quase todos eles são patógenos. Pode geralmente atacar vários cereais ou
café e são afetações catastróficas. Roya também é o nome de um rio curto na bacia do Mediterrâneo que corre em
territórios da França e itália. Na Colômbia, de uma forma coloquial, pessoa muito ruim ou algo letal e catastrófico. É
um dos nomes comuns de uma planta na bacia mediterrânea cujas raízes são usadas para obter corantes vermelhos.
É a loira vermelha, granizo, lapa ou vermelho, cujo nome científico é tintorum loira da família Rubiaceae . Eles também
dizem ferrugem a la colleja, repolho ou raiz branca. É uma planta da bacia mediterrânea de usos gastronômicos. Seu
nome científico é Silene vulgaris e pertence à família Caryophyllaceae. ,

royal baby
É uma expressão em inglês que significa bebê real ou bebê real. Marca de garrafas e triciclos para crianças.

rozamientos
Significa atrito, contatos, atritos, torneiras. Contato entre duas superfícies.

roznido
Significa refutação, voz do burro ou burro.

