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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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rrecurido
rrecurido é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Usado", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
usado. Transformando a apelação. Significa empregar, use por favor, apelar, afirmam, pleitear, beneficiar, fingir, litigar,
pleitear, reaparecer, ser repetido.

rual
Nome de uma canção de Gel Abril ( Israel), do álbum "Feitiços da Iorubá" (feitiços ou sementes yorubá). É também a
sigla da Rede Agrícola Urbana Latino-Americana, uma rede de seringueiras. Nome de uma árvore considerada
sagrada.

ruba
É um dos nomes comuns dados na Venezuela para uma planta de tubérculo comestível. Na Colômbia e partes do
Equador são conhecidas como olluco, Ullucus, chugua, lisa ou Papa suave. Seu nome científico é Ullucus tuberosus e
pertence à família Basellacaceae.

rubefaciente
Na medicina, são drogas usadas topicamente para ossos e músculos doloridos. Pomadas. Eles são caracterizados
por avermelhar a pele, aumentando o fluxo de sangue.

rubeóla
Rubella ou rubbeola é mais indicada. Também é conhecido como sarampo alemão. É o nome de uma doença
infecciosa causada por um vírus e se manifesta com manchas-de-rosa na pele, febres e inflamação de nós.
Manifesta-se em crianças e jovens. É impedido com a vacina viral tripla.

rubicón
Rubicon é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Rubicon ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Rubicon; nome próprio ). Significa cor avermelhada, Ruby. É o nome de um rio
italiano de comprimento curto, que deságua no mar Adriático.

rubiel
Rubiel incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Rubiel ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Rubiel ( é seu próprio nome, é usado como um nome e um sobrenome ). É um nome de origem
hebraica masculino e significa o rosto vermelho. Cabelos avermelhados.

rubin
Rubin é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Rubin", sendo o seu significado:<br>Rubin é maneira Checa,
eslavo e tártaro de dizer Ruby. Rubin também é um sobrenome no México.

rubina
É o nome de uma mulher de origem hindu. Rubina Ali é uma atriz que venceu o SAG Award. Também é conhecido
como Rubina Qureshi.

rubisco
É o nome de uma enzima encontrada em cloropletes que são capazes de sintetizar seus metabólitos essenciais

(organismos de autotrophea), tais como plantas. Estes organismos necessitam de luz para realizar a fotossíntese.
Ribisco é o formulário apocoptic de ribulose-1,5-bisfosfato carboxylase/oxygenase. O RuBisCO é a enzima protética
mais abundante na natureza e é supernecessário para a transformação do gás carbónico em oxigénio.

rubí
É o nome de um mineral cristalizado muito duro e vermelho brilhante. O nome de uma mulher de origem latina significa
vermelho. Na Colômbia é um creme ou cera especial para remover arranhões na latonería dos carros.

ruborizados
Significa chocado, corando, envergonhado, arrependido.

ruborizarse
Vire vermelho para a penalidade. Luto, constrangedor.

ruborizo
Eu corar é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Crimsoned (com sotaque)." sendo seu significado: é uma
inflexão de blush. Significa luto é, colocar o colorado, corar, envergonhá-lo, envergonhado, coloridas.

rubrica
O termo correto é indo, com til. Significa sinal, marca, sinal, traço firme. Item, ou acidente vascular cerebral,
confirmando a veracidade de um documento. Você também pode ser considerado uma rubrica (sem acento) como um
sinal, o que significa o sinal. Pode ser tomado como sinônimo de confirmação.

rubricable
Significa que você pode assinar, você pode rubrica. Documento que é correto e claro. Não tem garanhões ou
emendas.

ruca
Na Colômbia significa mulher da casa, casa, empregada. É uma palavra de origem mapuche, que significa casa, casa.
Em Chile: Casa dos índios Mapuche. Lar, lar, lar.

rucha
Na Colômbia, danificada, passada, de má qualidade, paluda, pasmada, que não serve para preparar ou comer
(geralmente se refere à má qualidade da mandioca). Pode significar a Espanha, burro, burro ou também bud,
recrescimento ou renovação de uma planta.

rucias
Na Colômbia, rucias é o plural de rucia. Significa cinza, off-White ou cinza. Também usamos para dizer que está cheio
de sujeira, cheio de sujeira. Sujo.

rucio
Na Colômbia significa cinza, cinzento ou cinzento. Tem cor cinza ou esbranquiçada. Cor cinzenta ou esbranquiçada
de cavalos.

rucu
É uma palavra da língua quechua que significa velho, velho. Rucu também é um dos nomes de um vulcão Pichincha
perto de Quito : Rucu Pichincha ou Pichincha Viejo.

ruda
Bruto, forte, dura, áspera pessoa suficiente, indelicada, rude, violenta. Também é o nome comum de uma planta
aromática e medicinal. Seu nome científico é Ruta graveolens e pertence à família Rutaceae. Rota é também o nome
de uma cidade italiana na província de Udine.

ruderal
É um solo onde plantas herbáceas e pequenas ervasças abundam. O Herbazal. Eles estão localizados às margens de
estradas, cursos d'água ou terras agrícolas abandonadas.

rudy
É um nome masculino de origem alemã e significa glorioso guerreiro. É considerada uma variante de Ruolfo ou
Rudolph. Nome artístico de um cantor e compositor venezuelano (Rudy Marquez), cujo nome verdadeiro é Rodolfo
Márquez Van Stenis.

rueda
Na Colômbia significa aro, pneu, círculo, esfera, círculo, disco, anel, coroa. É também uma fatia, fatiada, picado, fatia.
Corrillo, grupo de pessoas, ronda. É um sobrenome de origem espanhola. Uma das invenções mais homem
revolucionários: disco está girando em torno de um eixo. Inflexão do rolo. Significa dar barcos, deslizar, girar.

ruego
Recorrer ao apelo para obter algo, ou fingir que a bondade de outra pesquisa. É uma inflexão da beg. Significa pedir,
implorar, suplicar. Na Colômbia, como um substantivo é sinônimo de aplicativo, recurso, petição, ordem, oração,
oração, oração, ejaculação precoce, invocação.

rufián
Significa má pessoa. Significa, miserável, malandro, infame, desonesto.

rufo
Você quer dizer carne de cor vermelho, vermelho, vermelho, vermelho, vermelho de fogo na. Bermejo.

rugbistico
Significa o esporte do Rugby. A palavra deve sempre ter tilde ( rugbística ).

rugro
É suposto para ser uma agência de estratégia digital baseado em Espanha.

ruidazo
Aumento do ruído. Muito barulho alto. O Ruidajo.

ruidillo continuado

Barulho irritante, suave e persistente. Ruído gerado por um rolamento ruim.

ruilla
É o mesmo que uma equipe ou um pano de prato. MOP, bayetilla.

ruin
Ser insignificante e indigno. Você quer dizer vil, mesquinho, infame, baixo, vil, hediondo, insidiosa, mal, indigno.

ruindad
É um defeito da personalidade humana que é mostrado procurando para fazer mal aos outros. É a condição da
pessoa que gosta do mal.

ruiseñor
É uma ave de pequeno porte que canta muito bem. O rouxinol é a família Muscicapidae, e seu nome científico é
Luscinia megarhynchos. Luscinia, qual é o nome do gênero, em latim significa " cantando bonito ". Apelido de cantores
que cantam muito bem.

rukia
É um nome feminino de origem japonesa. Significa como o Lapis Lazuli, azul.

ruku
N º do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Também refere-se à posição de oração muçulmana generalizada do
pé, com a cabeça muito inclinada e as mãos tocando os joelhos.

rula
Na Colômbia é uma maneira de chamar um grande facão. Facão de lâmina longa e ampla. facão de 24 polegadas. É
usado para a cana-de-corte. Em saúde ocupacional é um método de Inglês para a gestão de cargas excessivas de
posturais dos membros superiores e para a avaliação da (rápida superior membro Assesstement - avaliação rápida dos
membros superiores). RULA é um acrônimo em inglês de rápida superior membro Assesstement.

rulo
Na Colômbia é um pequeno elemento cilíndrico que as mulheres usam para sufocar o cabelo. Tubo. Também em
Colômbia coloquialmente é fofocas.

ruma
Significa muito, arrume, pilha. Um conjunto de coisas ou itens encarradas ou incorporado (afluente) um sobre o outro.

rumba
Na Colômbia significa farra de férias, diversão, dança, farra, pachanga, divertido.

rumballet
é o nome de uma academia ou escola de dança na Espanha (León). É uma expressão que resulta da combinação de
rumba e balé.

rumbear
Na Colômbia, significa ir para dançar, ir de farra, de festa, ser divertido, pachanguear.

rumbiar
Significa dançar. Vá festejar ou jolgorio. Na Colômbia é para ir em um parranda especialmente nas noites de
sexta-feira. Vá rumba.

rumeando
É uma inflexão de rumear. Significa falando aproximadamente, com o julgamento, com dureza, rigorosamente. É
também mumble ou falar muito quedo, em voz baixa, sussurro. Pensando reiterado na mesma coisa, obsessão.

rumia
É a regurgitação de um alimento que não foi completamente mastigado e digerido. É a característica especial dos
animais ruminantes. Bolo semidied do alimento, que deve ser saturado com saliva e ser rechewed. É uma flexão de
ruminação.

rumichaca
Em língua Quechua significa ponte de pedra. É o nome de uma ponte natural fronteira entre a Colômbia e o Equador,
sobre o rio Carchi. Ele está localizado no considerado umbigo do mundo, de acordo com os pastos indígenas. Dentro
do território colombiano por rio leva o nome de Guáitara. Hoje há paralelo uma ponte moderna em particular, chamada
a ponte internacional de Rumichaca. É também o nome de uma região peruana na Sierra central. No Peru, é também
o nome de várias aldeias em Apurimac, Huancavelica e Huánuco.

rumiñahui
Rumiñahui é uma palavra quíchua que significa olho de pedra. Foi o nome que se refere ao comandante do exército
Inca de Quito ( Renildo ) e Liribamba, filho de Kuayna Capac e irmão de Atahualpa. Seu verdadeiro nome era
Pillahuaso II e também disseram que Ati, que significa vitorioso, invencível.

rumiñhaui
Era irmão de Atahualpa. Era filho de Huayna Cápac e Nary Ati. Rumiñhaui ou Rumi 'haui significa olho de pedra em
Quechua.

rumores
Plural de boato. Significa sussurra, murmurar. runrún barulho, som. Por extensão fofocas, emaranhado, história,
conversa, fofoca, fofoca.

run
Onomatopeya do barulho de um motor. Na América Central é uma espécie de tatu. Em inglês significa correr.

runado
Quer dizer, a forma de uma runa. Texto curto escrito na forma de um verso.

runas
Antigo alfabeto usado pelos povos germânicos e eslavos. Antigo nome do Rio Arga, em Pamplona, Espanha. Sul da
língua quechua. Ideias religiosas que são repetidas como uma oração ou louvor.

runcho
A Colômbia é um dos nomes comuns de um marsupial semelhante ao gambá. Também dizemos chucha, raposa,
gambá ou fara. Pertence à família Didelphidae, e seu nome científico é Didelphis marsupialis. Há também um peixe
que nós dizemos que mesmo canil, runcho cierre ou eu roncho.

runguear
É um termo usado na América Central. é sinônimo de rumbear, o que significa dançar, ser alegre, se divertir.

runner
É uma palavra em inglês que significa corredor.

ruperto
É um nome masculino de origem alemã. Significa famoso, aquele com reputação.

rupestre
Significa que é primitivo, difícil e muito antiga. Relacionados com as rochas ou pedras e os gostos deles. Trabalhou
nas rochas. Os petróglifos são considerados uma forma de arte rupestre.

rupicola
Significa que ele habita ou vive entre as rochas. É sinônimo de Saxicola. Existe um termo muito semelhante e é
Rubicola, o que significa que ele vive entre os brambles (plantas do gênero Rubus). O termo rupícola pode ser usado
para animais ou plantas. Neste caso, Rupicola é o nome de um gênero de aves, que pertence à família Cotingidae.
São chamados de paus de pedra.

rupícola
Significa que ele habita ou vive entre as rochas. É sinônimo de Saxicola. Existe um termo muito semelhante e é
Rubicola, o que significa que ele vive entre os brambles (plantas do gênero Rubus). Nas castellanizações de ambas as
palavras técnicas comportam-se como palavras sdrújulas, para que eles sempre usassem tilde. Esclareçai que, ao se
referir à escrita de um nome técnico de um gênero, ele deve ser sempre capitalizado na primeira letra e nunca carrega
tilde. O termo rupícola pode ser usado para animais ou plantas.

rupta
ku?ácký é escrito incorretamente e deve ser escrito como "KU?ÁCKÝ uma sigla." sendo seu significado: KU?ÁCKÝ é
um acrônimo usado na Colômbia para o registro único de terras e territórios (terras) abandonados pela violência. Lista
de terra registrada passou para a gestão de restituição da unidade de terras que substitui o Incoder.

ruqueta
É o nome de uma planta da família brassicaceae, nativa do Mediterrâneo. Seu nome científico é Eruca vesicaria. É
comestível e picante no sabor. Também é chamada de ruca, rabaniza, rúcula, lagarta, ruca, rúcula ou roqueta.

ruquetas
Plural de ruqueta. É o nome de uma planta da família brassicaceae, nativa do Mediterrâneo. Seu nome científico é
Eruca vesicaria. É comestível e picante no sabor. Também é chamada de ruca, rabaniza, rúcula, lagarta, ruca, rúcula
ou roqueta.

ruralidad
Em relação ao setor rural, ou seja, o campo. Área não urbana. Campesinato.

rus
Ele era um povo descendente de Vikings ou escandinavos que se instalaram e formaram os primeiros assentamentos
em Kiev.

rusiagate
É uma forma coloquial e jornalística chamada o escândalo das relações entre Donald Trump e seus conselheiros e o
governo de Vladimir Putin, após a campanha e as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Esta palavra não é em
espanhol.

ruso
Ele é o gentio daqueles nascidos na Rússia. Em relação à Rússia. É também o nome de uma língua de origem
indo-européia do ramo eslavo oriental. Nome de um império que dominou a Rússia entre 1721 e 1917. Na Colômbia é
o nome coloquial dado aos trabalhadores da construção civil.

rusofobo
Significa que ele odeia russos, que tem uma aversão aos russos ou ao seu país.

russia
É a Rússia, em inglês. O nome é oficialmente Federação Russa ou Federação da Rússia. Sua capital é Moscou e é o
maior país do mundo. .

rustiquez
É a qualidade dos seres humanos e até mesmo dos animais que se manifesta na capacidade de adaptar-se para viver
ou estar em condições muito adversas. Rusticidade, adaptabilidade, teimosia, resistência. Quando só se refere à
qualidade do rústico no sentido da ordinariedade, integralidade, são sinónimos bruto, bruto, bruto, primitivo.

rustir
Pode significar assar ou bronzear. Assando, sujeito à ação do calor, dourando.

ruta
Sucessão de lugares ou lugares que você passa para chegar a um destino. Significa caminho, caminho, derrota, curso,
itinerário, viagem.

ruteos
É o estabelecimento de rotas ou caminhos para executar uma atividade definida e que é feito com uma certa
regularidade, como, por exemplo, a coleta do lixo.

ruth
É um nome de mulher de origem hebraica e significa o fiel companheiro. O nome de um livro da Bíblia Sagrada, no
velho Testamemto. Nome do protagonista moabita de um livro da Bíblia. É também um sobrenome: Babe Ruth, foi um
grande jogador de baseball. É também o nome de uma cratera na lua e outra em Vênus.

rutilante
Isso significa que ele se destaca, ela brilha. Cintilante, deslumbrante, brilhante, brilhante, brilhante.

rutilar
Significa emitir luzes brilhantes, piscando, brilhando. É sinônimo de brilho, brilho, cintilante, cintilante, chamamento.

rutina
Significa sucessão de fatos ou atividades acorrentadas e repetitivas todos os dias. O exercício de um atleta seguindo.
É feito mecanicamente e sem pensar. Costume, uso, uso, tradição, prática, acompanhamento.

rúcula
É um dos nomes comuns de um vegetal ou vegetal folhoso. Existem três espécies diferentes: Eruca vesicaria ,
Diplotaxis tenuifolia e Diplotaxis muralis . Eles pertencem à família brassicaceae. Também é frequentemente chamada
de rúcula, lagarta, ruthete, rúcula e jaramago.

rúgula
É um dos nomes comuns de um vegetal ou vegetal folhoso. Existem três espécies diferentes: Eruca vesicaria ,
Diplotaxis tenuifolia e Diplotaxis muralis . Eles pertencem à família brassicaceae. Também é frequentemente chamada
de rúcula, lagarta, ruthete, rúcula e jaramago.

sa partido
O 40 Sturmabteilung, SA, ) na Alemanha, literalmente tempestade destacamento ( Destacamento de tempestade ) Ele
trabalhou como a original ala paramilitar do partido nazista. Desempenhou um papel significativo na ascensão de Adolf
Hitler ao poder na década de 1920 e 1930.

saato
saato é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sato", sendo o seu significado:<br>Na Colômbia e
especialmente os Llanos Orientales, usou o termo Sato, que significa sem rabo, colimocho.

sabaco
É um dos nomes comuns de um peixe. Também é chamado de peixe de besta, sobaco, flint, pampo, espingarda.
Pertence à família Balistidae. NC Balistes capriscus .

sabacos
Plural de sobaco . Na Colômbia significa axila. Axilas.

sabagastera
É a gentileza dos nascidos na cidade de Sabagasta, Santiago del Estero, Argentina. Um acordo, residente ou
relacionado a Sabagasta, cidade argentina.

sabajón
É uma massa com ovo, açúcar e vinho. É de origem italiana (zabaione, ou sabayon de espanhol ou sambayon). Na
Colômbia é um licor licor-baseado que tem batido, ovos, leite e açúcar. No México que é conhecido como gemada, na
Venezuela é soco em casa e nos Estados Unidos como gemada.

sabal enano
É uma das muitas espécies de palmitos ( Palmitos-) ou o novo mundo Palmiches. Eles são caracterizados por folhas
em forma de ventilador e os folhetos anexado mais ou menos a metade. O mundo das palmas das mãos é tão grande
que eles devem ser distribuídos em famílias, subfamílias, tribos e subtribos. Sabal é um género muito abundante da
família Arecaceae e subfamília monocotiledóneas, tribo Corypheae, subtribo Sabalineae. Existem várias espécies de
anão Sabal, os mais conhecidos são o menor do Sabal, Sabal bermudana, mexicana de Sabal palmetto Sabal. Eles
são regularmente entre o sul dos Estados Unidos e Colômbia.

sabalero
Significa pescador, que comercializa ou consome sável (é um peixe, nome científico Prochilodus lineatus da família
Prochilodontidae). Apelido com o qual o fã, fã ou seguidor do Club Colón de Santa Fe é conhecido na Argentina.

sabamingo
Forma coloquial de se referir ao fim de semana, à conjunção de sábado e domingo. Atividades recreativas de fim de
semana.

sabana, sábana
São duas palavras diferentes. Na Colômbia, a folha é um pedaço de tecido fino e retangular que é usado para cobrir
um colchão. Elemento de cama. Também pode ser um documento de várias páginas impresso em papel contínuo ou
laminado. Tira de papel contínua de várias páginas. Por sua vez, a savana é um elemento topográfico que se
caracteriza por ser plana e de grande extensão e geralmente desprovida de vegetação. Simples.

sabancaya
Sabancaya, é um estratovolvano na região de Arequipa, no Peru. Tem 5976 metros de altura e sua última erupção foi
em 2003. Em Quechua, seu nome significa língua de fogo isolada ou solitária.

sabandija
Na Colômbia conta qualquer animal pequeno que é chato e exigente, geralmente insetos, répteis ou sapo. Bug,
animalejo, bicho, bicharraco. Por extensão irritante pessoa desonestos, velhaco, trapaceiro, ruína, rufião.

sabaneta
Savana diminuta e depreciativa. Folha de extensão pequena . Na Colômbia é o nome de um município que pertence
ao Departamento de Antioquia. É o menor município da Colômbia e está conurbado com envigado.

sabañones
Micose, pé de atleta. É uma infecção que normalmente se coloca no pé pela proliferação de um fungo do gênero
Trichophyton. Esta prospera principalmente por manter seus pés com calçados de plástico e muito fechado. A pessoa
que mantém molhar os pés há muito tempo, ou que transpira muito facilita a presença deste fungo. Os sintomas são
muito vermelhidão da pele, picadas e ardor; A coceira é bastante irritante e comovente, e então não lave as mãos, pode
levar a infecção se alastre para outras partes do corpo.

sabe
É uma inflexão de saber conhecimento ( ). Significa ter conhecimento. Sabedoria, conhecimento, sabedoria e
erudição. É também uma inflexão de saber ou saber que eu gosto de ( ). Significa perceber o gosto, detectar o sabor.
Aproveite, aproveite.

sabelkoi
É uma palavra da língua basca que significa abdômen, barriga.

saber a chicharroneo
É pressagiar um tempo difícil, sensação de que algo ruim vai acontecer de um momento para outro. Mau presságio.
Suspeita, paralisação, mal-estar.

saber a cuerno quemado
A locução " Sabe 34 chifre queimado; É semelhante ao que usamos na Colômbia, " Você já me conhece Cacho ". Quer
dizer já um tópico tornou-se irritante ou desagradável e que não quer voltar a jogar.

sabia
Sabiá, é o nome de um pássaro na Argentina, também chamada de candidíase ou Salinoctomys. Canora e ave
insetívora do Cone Sul da América do Sul.

sabija
Em sânscrito e a prática de Yoga, significa com sementes ou objetivo, meditação consciente. Depois de algo com um
propósito.

sabina
É um sobrenome de origem espanhola. É também o nome de uma mulher latina. Significa que pertence a essa tribo
(os Sabinos). Tribo italiana pré-romana. É também uma maneira de chamar uma árvore muito aromática e seus frutos.
É a árvore conhecida como cipreste, enébra, certo? trabina, tarabina ou trabino. Pertence à família Cupressaceae e
seu nome científico é Juniperus thurifera.

sabine
Sabine é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Sabine ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Sabine ( é nome próprio ). É a versão francesa e feminina do nome Sabino. É um nome de origem
Latina e significa pertencente à tribo de sabina. ( Os sabinos foram uma das tribos que povoaram a Itália pré-romana,
ao lado dos etruscos, latinos, lígures e outras 41 tribos;.

sabinero
Feito com sabinas. Sobre Sabina. Tipo de chozón ou aprisco feito com fendas de calcário e ramos sabina albar por
pastores para colocar os rebanhos. Sabina é uma planta de árvores também conhecida como cipreste, enébra, ?
trabina, tarabina ou trabino. Pertence à família Cupressaceae e seu nome científico é Juniperus thurifera. Tem cheiro
de sabina ou cipreste.

sablazo
Significa lesão ou golpe com uma espada. Na Colômbia, de forma coloquial, significa pedir um favor muito grande,
geralmente um empréstimo de dinheiro.

sablear
É a ação de praticar o esporte sabre. Esgrima com sabres. Espadridade.

sablero

Uma pessoa que vive a dar sablazos. Coloquialmente no Chile e na Colômbia, uma pessoa que constantemente pedir
favores ou empréstimos de dinheiro. O termo sablista é usado também.

saborizada
Isso significa que ele tem adicionado um sabor artificial. Geralmente refere-se à água engarrafada, ao qual é
adicionado uma pequena quantidade de um condimento. Sabor de co.

sabrosona
Significa que tem gosto, é picante, alegre. Ela dança muito bem. Por extensão, mulher atraente ou sensual.

sabueso
Na Colômbia é sinônimo de cachorro, dogo, lata. Cão muito hábil para bisbilhotar e seguir uma trilha, especialmente na
caça. Também é policial, investigador, detetive, Hunter, Marauder.

sacagancho
É um elemento de escritório com dentes de metal, usado para a remoção de ganchos ou clipes de um arquivo de
folhas. Desencaixe.

sacais
É uma viragem para fora. Significa remover, remover, remover, deduzir, exumar, subtrair, ejetar, revelar.

sacar de las casillas
fora das caixas é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Sai de suas caixas..." sendo seu significado:<br>É
geralmente referido " fora de suas caixas ". Significa incomodar ou perturbar tanto a uma pessoa que é " deixa seus
unvarying " ( que significa a mesma ) que deixa de se comportar como é comum, alterando, irritá-la. Geralmente
usado com pessoas que são prumo, calmo e tranquilo e que o irritado perde a compostura e a sua calma.

sacar de quicio algo
Significa irritar, ficar furioso, enfurecer-se, irritar, perturbar, irritar, irritar, exasperar. Faça alguém perder seu
temperamento ou controle. É literalmente puxando para fora de um quadro ou fora de controle.

sacar el pecho
Remover incorretamente escrito no peito e ele deve ser escrito como "Remover peito." sendo seu significado:<br>Retire
o peito significa autoadularse, insistir que uma única conquista foi obtida por mérito próprio, gabar-se, gabar-se,
gabar-se, gabar-se. Um vaidoso, acreditado. Remover único peito denota que eles conduzam para a frente do músculo
peitoral.

sacayanes
Plural de sacayán. É um tipo de barco menor usado nas Filipinas. Tem um fundo plano. Também o chamam de
sicayán. É também um dos nomes dados a um povo indígena do norte da Argentina, também chamado de Daguitas,
Diaguitas, Calchaquíes ou Cacanes.

sacayán
É um tipo de barco menor usado nas Filipinas. Tem um fundo plano. Também o chamam de sicayan. É também um
sobrenome de origem indígena na Argentina (Daguita ou Cacán). Sobrenome de um líder dos direitos humanos e da

comunidade de travestis na Argentina, chamado Amancay Diana Sacayan. Ela foi morta e seu crime foi considerado
pela primeira vez como um travesti ou um crime de identidade de gênero odiosa.

sachapera
É o nome de uma canção folclórica argentina composta por Saúl Belindo Carabajal, mais conhecido como Cuti
Carabajal que interpreta Los Manseros Santiagueños. Sachapera é uma fruta selvagem que se assemelha a uma pêra
e é muito doce.

saciado
Significa completo, cheio, cheio, satisfeito, eu ahíto. FED, cheio, empalagado, indigestão. É uma inflexão Sate encher,
preencher, cumprir, Gorge, saturados, cloying, impedi-lo.

saciarte
É uma inflexão de saciar. Significa satisfazer, encher, encher, comer demais, colmar, saturar.

saco
Na Colômbia é sinônimo de granel, pacote, saco, saco, trouxa. É uma peça de vestuário geralmente lã ou pano que os
homens usam por cima da camisa e as mulheres em cima da blusa. Cobre a parte superior do corpo. Americano,
jaqueta e mergulhador. É também uma viragem para fora. Significa remover, remover, remover, subtrair, alcançar,
atingir.

sacona
É uma droga alucinógena, que os indígenas usam para invocar espíritos ou entrar em transe. Alucinógeno usado em
rituais indígenas. Yopo, yopa, cohoba.

sacre
Na língua francesa significa sagrado. É uma palavra de origem árabe que significa falcão. Na Artilharia, era um tipo de
arma que era um quarto de uma novela e disparava balas pesando cerca de 5 quilos. Também é uma maneira de
chamar um ladrão ou um bandido. Pessoa que rouba, rouba, doces, cocô. Nome dado a um tipo de falcão grande,
usado na falcoaria. Pertence à família Falconidae e seu nome científico é Falco cherrug.

sacrilidad
O sacrilidad refere-se a vários ritos, orações, fetiches e sacrifícios que executam diferentes culturas para obter melhor
resultados em suas fazendas e culturas.

sacros
Significa sagrado, divino, santo. Significa consagrado, abençoado, venerável.

sacrosanta
Ele tem as qualidades do sagrado e santo. Tem a dupla conotação de santo e sagrado. Que ele é consagrado a uma
divindade ou a um santo. Ele merece grande respeito e apreciação. Em algumas ocasiões é usado burlescamente ou
com ironia ou com um delator.

sacular
Na medicina é um tipo de aneurisma que senta-se nas grandes artérias da base do crânio um pouco antes da

propriedade de Willis. Concordo com a definição de FEDE.

sacumana
É mais um dos muitos nomes comuns que recebem das tribos indígenas a palma da seje , para eles é muito importante
porque produz um óleo necessário para sua alimentação e para uso medicinal, especialmente em problemas
respiratórios como asma, bronquite grave ou tuberculose (pude provar que é muito eficaz). Outros nomes indígenas
são chapil, ungurahui, seje , patabá, numuñú, cosa, petowe, patahuá, cuuruhú , avecohañu , kumbú , aricaguá isan.
Seu nome científico é Oenocarpus bataua e pertence à família Arecaceae.

sacumba
O termo correto é macumba. É uma palavra da língua bantu. Significa ritual, adoração de uma divindade. Cultos em
que mistura ritual, dança, fogo, sacrifício e feitiçaria. Em vários países têm como macumba todo ritual realizado por
Africano-americanos. Na Colômbia, macumba significa mentir, enganar, carroça, palha, falsas promessas, chicuca.

saday
Significa Deus da Abundância. Em hebraico pode significar peito, peito, montanha, abundância. É o nome de uma
mulher de origem bíblica e significa divino.

sadez
É o nome de um personagem de anime, que tem a função de caçar demônios.

sadismo
É uma perversão, que se caracteriza por alcançar excitação sexual com o sofrimento dos outros. Atos de crueldade
para alcançar excitação.

saduceo
Significa que ele não acredita na imortalidade ou na ressurreição. Descendentes de Sadoq ou Zadok (Sumo Sacerdote
na época de Salomão. Sadoq era filho de Aaron). Eles também eram conhecidos como Zadoquitas ou Zadokitas. A
palavra poderia ser assimilada a "justa", "reta".

saeta
Significa afiada, flecha, dardo, agulha, ponteiro dos minutos, segunda mão e mão. Ele também é usado como um
adjetivo para denotar que é rápido, rápido.

safarse
Nominativo de zafar. O termo correto é sair, com z. Significa deixar ir, sair, desengatar. Solte uma amarração ou
alguém segurando você. Também pode indicar desculpa, soltura ou se livrar de uma obrigação, compromisso ou
aborrecimento. Em Medicina você pode querer dizer desalojar, desalojar-se um osso.

safer
Na Colômbia é o nome de uma empresa antioqueña dedicada à produção de agrobiológicos, representado
principalmente em biofertilizantes e aceleradores da decomposição da matéria orgânica.

safistica
safistica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Safistica" no sentido de:<br>Relacionados com 40 Mitilene a

Sappho; Poeta grego ) ou safo de Lesbos. Um programa que visa formar jovens mulheres de forma muito delicada,
feminina e espiritual para a vida adulta ou casamento. Ele também é usado como um sinônimo para o lesbianismo. O
amor entre mulheres.

safo
Os meios de Colômbia, solta, solta, solta,

safrico
O termo correto é saférico, com telha. Significa imprudente, arriscado, impensado, incauto, arrebatado. Diz coisas que
você não deve quando não é necessário. Ele fala sem pensar.

saga
É um tipo de narrativa de natureza familiar e que abrange várias gerações.

sagalilo
O certo é a Saga de Lilo ou Saga Lilo e Stitch. É uma série de filmes de animação da Walt Disney. O personagem é
Lilo, uma menina de uma família órfão de Hawai.Por em outro lugar, se a pergunta for para Zagalillo, este é um garoto,
aprendiz de pastor. Pastor jovem e imaturo.

sagittaria
Significa como uma flecha. Ele se refere são as plantas que têm as folhas na aparência das setas. É um gênero
botânico da família Alismataceae.

sagno
Localização Suíça. Sagno é um município da Suíça, localizado no distrito de Mendrisio, no Cantão de Ticino.
Atualmente, é parte integrante do novo município de Breggia.

sagra
É um dos nomes comuns de um arbusto forrageamento da família Quenopodicaeae (ou Chenopodiaceae). Recebe
outros nomes comuns como orzaga, armuelle, alimo, salgada, salgadera, salado, saladoblanco. Seu nome científico é
Atriplex halimus. Nome de um município espanhol da província de Alicante.

sagrario
Parte da igreja onde relíquias, objetos sagrados ou o Cristo sacramentado são mantidos. Parte superior do altar onde o
copon é mantido com anfitriões consagrados. Nome da mulher de origem latina, significa lugar sagrado, capela,
santuário, lugar sagrado. Também é usado em alguns casos como nome masculino.

saguaypé
É um parasita também conhecido como boina do fígado ou fasciola hepática. Afeta bovinos, ovelhas e porcos. A
palavra é de origem guarani e significa verme plano. Este parasita também é chamado de borboleta do fígado, lesma
hepática.

sagú
É um dos nomes comuns de sementes comestíveis da planta. também conhecido como achuru Akera, Bardana,
papantla, canacoro, maraca, Nuno, achuy, capacho, biri, cucuyus, juquian, chisgua, risgua. Seu nome científico é

Canna indica e pertence à família Cannaceae. Nome de uma farinha que é extraída da semente mesma.

sagúes
Os saguès são a mesma moriches. Palmeiras que compõem um morichal. Eles são nativos da América do Sul.

sahi
Na computação Sahi é uma ferramenta de automação de teste, para aplicações Web.

sahila
É um nome de mulher de origem indiana. Sahila Chadha, é o nome de uma atriz de origem indiana. Há também uma
mulher semelhante, Sahily o nome e é de origem hebraica variante de Sarah significa princesa.

sahiry
Sahily e Sahiry são nomes de origem hebraica e significa princesa. É uma deformação do original, que é a primeira vez
foi o segundo.

sahumadora
Faz sahumerios. Pode referir-se à pessoa ou ao recipiente onde os sahumerios são feitos, da mesma forma para os
produtos ou resinas com as quais é feito. Produz fumos agradáveis do cheiro. Balsâmico.

sahumerio
Limpeza com fumos aromatizados. Significa incenso, cheiro agradável de fumaça, bálsamo. Itens ou produtos que são
usados para sahumar, perfume .

sahuri
É um nome masculino de origem hindu. Significa de grande coração, amor, amor, gentil. Também significa resistente,
forte, poderoso. Variantes Sahury, Sauri.

sai
Na Colômbia, era uma dependência da antiga TELECOM, que previa chamadas internacionais ou de longa distância,
em áreas rurais e locais distantes. Era a sigla para Serviço Automático Internacional. Devido ao aparecimento de
celulares e ao desaparecimento da TELECOM, ele não existe mais, embora sejam preservados com o nome em alguns
locais isolados de Arauca e Casanare.

said
É um nome masculino de origem árabe. Significa feliz ou também Grande Senhor. Em inglês é uma palavra que
significa dito (passado de dizer -diga-).

sailama rrama qui
É uma expressão de louvor em Hindi. É usado durante os exercícios de Yoga. Eles invocam as forças da natureza.

sailh
VELA modelo ( Espalhamento por arbitrariamente inclinado deixa - espalhamento por arbitrariamente inclinadas folhas )
É um modelo usado na silvicultura e é usado para fazer medições de características de vegetação e plantações. A

adição do efeito Hotspot determinou o aparecimento da variante de Roger.

saja
É um escorpião de sajar. Significa cortar a carne em fatias finas mu. Também é válido para fazer cortes finos para
peixes para que ele cozinhe bem. Na Espanha é o nome de um rio da Comunidade Autônoma da Cantábria.

sajal
Na Colômbia é uma terra inundada onde a árvore sajo abunda. Floresta Slywood. Sajo é uma árvore amadeirada da
família Camnospermaceae. Seu nome científico é Campnosperma panamense e também é conhecido na Colômbia
como orin, oré, orey, vaquerá.

sajar
Na Colômbia é cortar carne ou peixe em fatias finas. Corte em fatias.

sajo
É um corte de sajar, que significa cortar, cortar, aparar carne ou peixe em listras finas ou fatias. Na Colômbia, sajo,
também é o nome de uma árvore amadeirada. Nós também o conhecemos como eu rezei, Orey. ou vai derramar.
Seu nome científico é Campnosperma panamense. Pertence à família Anacardiaceae. Cresce em zonas de
inundação.

sajonia
Saxônia é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como Saxónia ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Saxônia; nome próprio ). Significa terra dos saxões. Inicialmente era o nome de
um ducado que cobria grande parte do norte do território alemão. Saxônia atualmente é o nome de um estado da
Alemanha, que curiosamente não era parte do Ducado e cujas raízes estão na República de Weimar. Dresden é a
capital da Saxônia.

sajón
Significa um nativo da Saxônia, que nasceu na Saxônia ou se relacionou com ela. Alemão, alemão, Teuton.

sakaki
É o nome em japonês de Cleyera japonica da árvore de família Pentaphylacaceae. É uma árvore perene de floração.
É muito semelhante a flor camélia ou flor de cerejeiras (pentapetalas, de 5 pétalas) e é usado em rituais do Xintoísmo.
Acredita-se pelos praticantes do Xintoísmo residem a kima. Juntamente com o Hinoki são considerados sagrados e
sua tradução literal significa "árvore" ou "árvore que sempre floresce". Ele é considerado um símbolo de prosperidade.
Eles são da mesma família de el Trompillo. Sakaki é um sobrenome japonês. Shota Sakaki é um jogador de futebol
japonês, do clube de futebol de Tochigi e Yuya Sakaki é o nome de um anime, caracterizado por um aluno.

sakea
sakeâ é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Saque", sendo o seu significado:<br>A maneira correta é para
saque. É uma inflexão da pilhagem. Significa que Rob, Rob, roubar, limpam, assalto, predando e vazio.

sakesphorus
Ele usa um escudo no peito, ele tem um adesivo no peito. Era o nome de um gênero de pássaros pertencentes à
família Thamnophilidae. Eles são típicos da América do Sul e nós os conhecemos como batalhões, acidentes ou
formigueiros. Este nome está desatualizado, pois o termo Thamnophilus agora é mais usado (isso significa que ele

ama arbustos ou barba).

salaces
É o plural de salaz. Significa indecente, lascivo, no calor, concupiscentes, sensual, toque.

saladillenses
É o nome do povo de Saladillo. É o nome de um município e uma festa na província de Buenos Aires, Argentina.

saladita
Significa que tem sal. Salgado diminutivo.

salafista
Que pratica salafismo. Uma pessoa pertencente a um movimento islâmico radical totalitário de origem sunita, que
surgiu na Arábia no início do século XIX. Defenda as tradições do salaf, a obediência estrita ao Alcorão e outras
escrituras sagradas. É ultraconservador.

salam malecum
" como salamaleque auleikum, pronunciado como malecum salam, a tradicional saudação no mundo árabe e significa
que Deus está com você.

salamanca
Salamanca é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Salamanca ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Salamanca. Salamanca é uma cidade espanhola. É um sobrenome de origem espanhola.

salame
Salame significa salsicha, linguiça, salsicha e salame. Na Colômbia é um sobrenome de famílias de origem Palestina.
Doutor Antonio Aljure Salame, meu chefe foi há muito tempo.

salamero
O termo correto é bajulação, o que significa que ele gosta de falar com agrados ou bajulação. Bajulação, bajuladora,
bajulador, pelotillero. Howell pode referir-se a que costumava fazer salame ou salame (molho italiano).

salami
É o nome de uma salsicha italiana feita com variedade de carnes temperadas (predominam carne bovina e suína), que
são posteriormente defumadas e curadas no ar. Significa salsicha salgada, em italiano. Existem cerca de 40
variedades de salame. Também é chamado de salame. Eles são muito temperados com alho. Existem variantes de
salame na Hungria e na Alemanha, mas eles não têm alho.

salamis
É um género de Lepidoptera don borboletas grandes e muito coloridas. Eles são a família de Nynphalidae. Originários
de ou relacionados com 40 de Salamina; Grécia, a cidade foi e cidades da Colômbia ). Salamina também é um desvio
de salame, plural como singular em italiano é plural salame e salame: linguiça carne de porco e carne, alho à terra. O
salame como salsicha.

salchichas
Fora de ser uma salsicha muito popular, é também uma raça canino que por uma mutação genética chamada
bassetismo, têm as pernas mais curtas. A corrida também recebe os nomes de Teckel ou Dachshund.

saldaño
Saldaño e Saldaña são sobrenomes de origem espanhola. Sobrenome de um futebolista argentino que jogou no Boca,
seu nome completo é José Luis Saldaño e oficializado como atacante. Além do Boca, também jogou em Belgrano,
Rosario Central, Colón e Huracán. Foi campeão mundial de clubes com o Boca em 1978. Ele morreu há dois anos.

saldrá
É uma viragem para fora. Quer dizer que ele será executado vai, ele vai partir, vai virar, ele vai deixa, deixa, vai ser
lançado, escapar, vai surgir, brotar, surgir, emanam, venha, estouro, estouro, removido.

saleno
É um sobrenome de origem espanhola. Delia Saleno, é o Presidente da EMVETIB (veterinários empresários das Ilhas
Baleares) e da CEVE (Confederación Empresarial de Veterinarios Españoles). Saleno, é também o nome de uma
cidade em Angola.

salernitana
Significa que são de Salerno, da cidade e da província do sul da Itália.

salero
Em Espanha, significa graça, donaire, elegância, estilo e simpatia. Na Colômbia é uma pequena tigela de cozinha ou
sala de jantar que contém sal.

salgado
É um sobrenome de origem espanhola. Inflexão de saída. Significa dar sal ao gado. É também um dos nomes
comuns de um arbusto forrageamento na família Quenopodicaeae (ou Chenopodiaceae). Recebe outros nomes
comuns como orzaga, armuelle, alimo, salgada, marismo, salgadera, sagra, salgado, branco-branco. Seu nome
científico é Atriplex halimus.

salgar
É um sobrenome de origem espanhola. Significa dar sal ao gado. Nome de um município colombiano pertencente ao
Departamento de Antioquia.

salgareños
É o adjetivo para as pessoas nascidas ou vivendo no município de Salgar no departamento de Antioquia, na Colômbia.

salguero
O local pretendia deixar o pão para o gado. saleiro. É também um sobrenome de origem espanhola. É dedicado a
salgar ou dar sal ao gado.

sali
É uma das formas do nome de uma mulher de origem hebraica, Sara ou Sarah. Há as variantes sal, sally, Salli ou Sali.
Significa princesa. Em Bogotá é o nome de uma fundação de proteção à criança.

salicio
salicio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Salicio; Nome próprio ) "sendo seu
significado:<br>Personagem dos primeira écloga de Garcilazo de la Vega, representada em um pastor que perdeu a
esposa.

salicílico
Isso significa que ele vem ou é extraído do Salix ou salgueiro. É o nome de um ácido que é produzido ou extraído de
uma resina dos salgueiros (Árvores do gênero Salix e pertencentes à família Salicaceae). É usado como uma droga
essencial.

salida de sol
É a definição de madrugada. Leste.

salinan
É o nome de uma ecnia da Mídia Califórnia. Eles se sentam perto do Vale do Rio Salinas. Você quer dizer Salinas.
Também é chamada de língua que eles falam. Eles são basicamente caçadores e coletores.

salinas
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de uma cidade espanhola, na província de Alicante.
Plural de salina, onde produz ou extrai o sal. O nome de uma concessão de mineração que gerencia as Salinas de
Manaure, no departamento de Guajira.

saline
É uma palavra da língua inglesa que significa sal, sal, sal, que tem sal.

salinidad
É um dos parâmetros que é medido em uma análise de água ou solo. Basicamente visa medir o teor de sal da
amostra. A quantidade de sal encontrada em uma amostra de água ou solo. Conteúdos de sais. Quantidade de sal.

salir de paso
" Sair dessa " É uma expressão utilizada na Colômbia para indicar que algo está a " Para não deixar " sem cuidado,
sem uma análise aprofundada. Às pressas.

salir del paso
A frase " deixar a etapa " É usado na Colômbia a dizer faz algo para cumprir um compromisso, nem iguaria é feita sem
cuidados. Sem tempo para entrar em detalhes. sem explicações. Desejo, pressa, perseguido.

salir franco
Em termos militares, é uma licença ou licença dada àqueles que prestam serviço militar obrigatório. É concedido como
um descanso e é usado para visitar a família. Ele é usado como um prêmio por bom comportamento.

salirse del cascarón
É uma frase usada na Colômbia para definir o momento certo para deixar a proteção da casa dos pais e começar uma
vida independente. Desmame. Tempo para a independência.

salirse por la tangente
Na Colômbia é uma expressão popular que significa fugir ou mudar de assunto. Ignore o que lhe está sendo dito ou
perguntado. Evite uma resposta alterando o assunto.

salitre
nitrato é escrito incorretamente e deve ser escrito como salitre (nome próprio). sendo o seu significado: em Colômbia
Salitre é um bairro de Bogotá. Salitre (nome próprio). Isso significa que ele contém sal, o que é um sal. Em Bogotá, é
um bairro e um setor da cidade. É também o nome de um parque metropolitano. Em química é uma mistura de sais
(nitrato de sódio e nitrato de potássio). Salar.

salma
Salma é um nome de origem árabe que significa placida, mulher tranquila, calma, tranquila.

salmantina
Dizer que é de Salamanca. Nativo ou nativo de Salamanca, na Espanha (ambos na província e cidade). Também
relacionados à Salamanca (universidad).

salmo
Salmo é uma canção de louvor a Deus, Saltério. Sentenças ou frases de louvor a Deus, proclamada pelo oficiante com
respostas dos fiéis. Música religiosa, acompanhada de instrumento de cordas. Pressione as cordas de uma lira ou a
harpa. Em biologia é um género de peixe da família Salmonidae que pertencem à truta e salmão. Peixe de
carne-de-rosa.

salmodio
Canção monótona e sem graça dada por religiosos e paroquianos para louvar a Deus. É típico de muitas religiões como
cristãos, judeus ou muçulmanos. As músicas são geralmente Salmos ou versículos da Torá e o Alcorão. RELIGIÃO
Salmear, cantar ou rezar Salmos ou louvores a Deus.

salmon
Nenhum til salmão, é o sobrenome de um ornitólogo e botânico inglês chamado Charles Edgar Salmon. Havia também
um matemático irlandês com esse sobrenome, chamado George Salmon. É o nome de um submarino da Marinha dos
EUA SS-182. É o nome de uma cidade localizada no estado de Idaho, nos Estados Unidos e também um rio. O termo
correto é salmão, com til em espanhol. É o nome vulgar de um peixe migratório da família Salmonidae. Seu nome
científico é Salmo salar; ou Salmo salar sebago. Também é uma cor que é equivalente à laranja-de-rosa. Também é
um sobrenome espanhol. Jesús Salmón é uma atleta espanhol.

salmonicultura
É a criação de salmão em lagoas ou em redes flutuantes (família Salmonidae). Eles devem necessariamente ter
estágios em água salgada ou água do mar e em água doce, pois são peixes do arômeo. É feito no Chile e argentina
principalmente,

salobr salubre
Acho que eles pedem salobra e seguro. Brackish significa que ele contém um pouco de sal. Que tem um ligeiro sabor
a sal. Refere-se às águas dos pântanos onde há troca de água doce e água salgada. Seguro, é em relação a saúde e
significa que é uma área de condições de boa saúde.

salobral
Site onde abundante água salobra. Marsh, mangue. Mistura de águas doces e salgadas.

saloma
É uma espécie de canto lamentável que os marinheiros pronunciam. Borda falsete, em tons afiados, alongados e
vibrato. Canções especiais que os backing vocals panamenhos fazem em canções tropicais. Coro com voz imputada.

salomé
O termo correto é Salomé. É um nome de mulher de origem hebraica significa ter paz

salonero
Local onde se encontram os quartos. Os corredores são blocos de carne de Capivara, impregnados de sal para
preservá-la. Pessoas que atendem a clientes em um salão de chá, ou adornando os salões de baile.

salope
É uma palavra de prostituta significado de língua francesa, puta.

salón
A Colômbia é uma grande sala, também é uma sala de aula. Classe de vida local, recinto. Nas planícies orientais da
Colômbia é uma grande barragem, Capivara desossada e salgada. Colômbia também diz que a sala de estar para um
negócio onde fazer cortes de cabelo, manicure e tratamentos de beleza ou locais onde eles vendem chá ou lanche.

salpicadura
Na Colômbia é sinônimo de chorrion, chilguete, mancha produzida por saltar sobre algo de uma pequena quantidade
de argila, tinta ou corante. lugar pequena, faísca. chispion.

salpicón
Na Colômbia é uma bebida muito comum feita com frutas picadas em cubos e às vezes um pouco de água ou
refrigerante. Na Colômbia, respingos também significa mistura, mistura, ovos mexidos. Mancha, chorrion, respingo.

salpingectomia
Em Medicina é o nome de uma intervenção cirúrgica na qual uma mulher tem seus tubos de falópio removidos. Pode
ser unilateral ou bilateral. A consequência é a infertilidade.

salpornis
Significa trompete. Ele toca trompete. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Certhiidae. Eles
são conhecidos como hagaters e são encontrados apenas na África e na Índia. Eles têm uma conta longa e curva.

salpreso
Significa salgado, preservado com sal. Impregnado com sal para secar e preservar.

salpullido
Significa broto na pele. Erupção cutânea que geralmente é temporária. É usado dessa forma na Colômbia e em
alguns países do Caribe, em outros é dito precipitado, como por exemplo na Espanha. Coceira, coçar, eczema

dermatite. Conjunto de vergões que refletem um problema de pele.

salsa brava
É o mesmo que molho picante ou molho de pimenta. É um tipo muito picante de molho. Na atmosfera musical
colombiana e especialmente no Pacífico é um molho de dança muito som e muito frenético.

salsas
Na Colômbia, plural de salsa . Significa alta, notaving, ousada, imprudente, corajosa, determinada.

salsera
Pessoa apaixonada por contêiner salsa onde são salvos ou tem molhos, dançarinos. Título dado a Cali Salsa Capital
do mundo. Significa rumbeira, festejando, com prazer, que tem ótimo sabor. Com sal, light-hearted, engraçado,
paquera.

salsita
Na Colômbia significa vaidoso, bold (realce), plano, encrenqueiro. Diminutivo de molho.

salsódromo
Na Feira de Cali é um evento especial em que as escolas de salsa da cidade competem. É feito na Avenida Roosvelt
de Cali. Os bailarinos das classes populares recebem prioridade e proeminência e foram criados com a intenção de
substituir parcialmente a cavalgada de classe privilegiada como um evento inaugural.

salta
É uma inflexão de salto. Significa pular. Na Argentina é o nome de uma província e uma cidade. Eles também existem
em Bangladesh e Inglaterra, duas aldeias o nome de Salta. Jump também é o nome de um prato típico iemenita.

saltapeicos
saltapeicos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Saltapericos.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é saltapericos. Significa pessoa instável, indecisa, medrosa, errática. Também é um fogo de artifício que
quando ativada tem sem direção fixa e assusta todo mundo. Na Colômbia, dizemos buscaniguas.

saltapericos
É um dos nomes comuns dos indígenas. Na Colômbia, dizemos indígenas ou cucuyus em uma classe de besouros
bioluminescentes de insetos, que produzem luz como vaga-lumes. Eles pertencem à família Elateridae. Eles também
são chamados insetos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, copechis, achones, carbuncos. Eles pertencem ao gênero
Pyrophorus e o nome científico da espécie mais comum é Pyrophorus noctilucus.

saltar a la yugular
É mais usado para "pular para a jugular". Significa atacar com tudo, decisivamente e com a intenção de terminar a
competição imediatamente. É um símile, usado na Colômbia, para indicar que tentará não dar ao adversário a chance
de se defender ou que sua defesa é ineficaz. Acuse com argumentos suficientes e contundentes. Superados em
pouco tempo (presume-se que na selva, os animais mais ferozes atacam suas vítimas pelo pescoço, a fim de rasgar a
jugular : a vítima morre em pouco tempo).

saltarines

Plural de Manakin. Pessoas que dão ou correm saltos, artistas de circo. Em Colômbia nome de alguns bares bravas
de equipas de futebol. Barra brava de Santa Fe.

saltator
Saltator é um termo latino que significa jumper, dançarino, dançarino. Eles fazem saltos. Na Ornitologia, é o nome de
um gênero de aves pertencentes à família Thraupidae. Na Colômbia eles são conhecidos como jumpers. jumpers,
dançarinos, dançarinos. Eles também são chamados pepiteros ou milkiers.

salteador
Significa ladrão, pessoa que criminosos roubando os viajantes na estrada. Bandido, ladrão, ladrão, delinquente.

saltibanqui
Pessoa fazendo performances de rua. Pode ser o titereiro, kite, saltar, prestidigitador, mimo ou simplesmente ginasta
(pulseador).

salto
Significa caper, leap, pirueta, acrobacias, barco. Também pode significar cachoeira, precipício, Cliff, Cliff, cachoeira.
Ato de locomoção em que um ser é movido pelo ar, separando os pés ou pernas do solo. É o nome de um município e
um departamento do Uruguai. Nome do Atlético práticas (longo, alto, triplo), natação e uma modalidade equestre.

salto de agua
É a definição em espanhol da cascata, cachoeira.

saltos
Pode significar a saltar. Ramo da natação que envolve saltar de um trampolim. Também é plural de salto e pode
significar queda de água, cachoeira.

salud
Estado em que um organismo vivo pode realizar todas as suas funções normalmente. Ausência de doença ou
enfermidade. Nome de mulher de origem latina. Palavra que incita a fornecer.

salud física
Saúde mental e saúde física são diferentes. Saúde mental refere-se ao aspecto psicológico do ser humano. Saúde
física faz referência ao aspecto Atlético do estado de seus músculos, órgãos, sistemas e seu funcionamento perfeito.
Os dois se complementam. Status de livre de doença. Bem-estar físico.

saludos
É uma forma coloquial mas formal de colombianos para cumprimentar ou despedir-se, se ele é mais usado para
rejeitá-lo. Quer dizer Saudações a todos os seus entes queridos, indicando muita familiaridade ou respeito amigável.
Também dizemos saudações.

salurista
É o título dado àqueles que estudam Técnica Profissional em Saúde Ocupacional. Especialista em Saúde
Ocupacional.

salvadoreñas
Pode se referir a mulheres nascidas em El Salvador, o país da América Central ou algumas coisas relacionadas a esse
país.

salvajada
Ação muito ruinosa e muito violenta de uma pessoa, ação selvagem, o trabalho de um selvagem. Brutalidade,
barbaridade, atrocidade, bestialidade, cruel, sedento de sangue, violento.

salvajemente
É um advérbio de modo. Quero dizer, brutalmente, ferozmente. barbaramente, bestial, cruelmente, sanguinariamente,
excessivamente, rudemente. ataque como cruel e impiedoso.

salvajez
O knightz é um defeito que mostra uma pessoa com características muito primitivas e restrito para se comportar como
um animal, um animal. Uma pessoa que age como um animal e não tem nenhum comportamento social.

salvia
Significa cura. É o nome de muitas plantas principalmente com usos medicinais. É também o nome de um gênero de
plantas que pertence à família Lamiaceae. Existem cerca de 900 espécies diferentes que o tornam o gênero mais
numeroso.

salvio
Pode ser o nome de uma planta. Planta de sálvia. Também é usado como um nome masculino de origem latina, o que
significa saudável. É também um sobrenome da mesma origem. Sobrenome de um futebolista argentino que joga pelo
Boca. Seu nome completo é Eduardo Antonio Salvio. Também é usado como um apocope do nome Salvador ou
Salvatore.

salvífica
Significa que é relativo à Salvação, que pertence à Salvação. Trabalho ou caminho para a Salvação.

samanes
Samanes é o plural de Sants. Sants é uma folhagem grande, verde e boa árvore de madeira. Ele recebe outros nomes
comuns como campano, cenizaro, cinzeiro, samanea, tamarindo. Seu nome científico é Samanea saman e pertence à
família Fabaceae. É um clima quente.

samanta
É o nome de uma mulher de origem aramaica e bíblica. Significa aquele que sabe ouvir, aquele que escuta. Tem
como variantes Samantha e Samanda.

samba
No Brasil, é o nome de uma dança e um ritmo musical de origem africana animada. É diferente para o zamba, que é
uma dança folclórica e um ritmo musical típico do norte da argentina.

sambo
É um esporte de combate ou contato. O termo é de origem russa e significa autodefesa desarmada. É uma variante

russa da luta.

sambumbia
Significa haxixe. Coisas ou refeições reduziram a pedaços muito pequenos. Migalhas, migalhas. Em Cuba é suco ou
bebida tasteless, Aguada (com excesso de água).

sampán
Tipo tradicional de barco fluvial chinês. É de fundo plano e tem um remo em arco e vela. É frequentemente usado
como uma habitação flutuante.

sampedrinos
Celebrações que são realizadas nos departamentos de Tolima e Huila, na Colômbia, como um santo padroeiro de San
Pedro e San Pablo. Em relação a San Pedro.

sampler
É o nome de um instrumento musical eletrônico muito semelhante ao sintetizador. Ele funciona tocando sons
pré-gravados e usando um teclado.

samtos
É um caminho zombeteiro de referir o presidente Juan Manuel Santos da Colômbia Maduro e seus seguidores: você
alterar o n por m para sugerir que é um rebaixamento para o tio Sam, um rebaixamento para o Império.

samuga
É uma cadeira de rodas especial monte para as senhoras.

samuro
Na Colômbia e na Venezuela é outra maneira de chamar a galinha, que é uma ave do tesouro do nome científico
Coragyps atratus, da família Cathartidae. Também é conhecido pelos nomes de Golero, zopilote,, cool, Jote, urubu
preto, Nopo, Sucha. Chombo. zoncho, Guaraguao. É também zamuro válido.

samurtu
Na Indonésia é o nome de uma mulher (no entanto, tem uma tradução rude em espanhol).

san genadio
Genadio ou Genandio é um nome masculino de origem grega significado bem nascido, linha nobre idade ou raça,
homem nobre, o homem que ama a paz. Ele também tem Genoium como uma variante. San Genadio é o nome de
dois patriarcas de Constantinopla, também o de um religioso beneditino de Astorga e outro teólogo e religioso de
Marselha.

san joaquín
De acordo com a Bíblia Sagrada, cônjuge de Santa Ana e pai de Maria mais Santo, então foi o avô de Jesus de
Nazaré. Na Colômbia é o nome de um município no departamento de Santander, na província de Guanentá. É
também o nome de um pertenciam ao município de La Mesa, departamento de Cundinamarca. É também o nome de
uma flor que, na Colômbia, também conhecida como pimenta de Caiena, chinês subiram ou hibisco.

san mateo
Nome de apóstolo e um dos Quatro Evangelistas. Na Colômbia, nome de um município do departamento de Boyacá e
Nome de um bairro e um Setor na Prefeitura de Soacha, no Departamento de Cundinamarca. Nome de uma fazenda
que era de Simón Bolívar, localizada perto de Maracay, na Venezuela. Nome de uma Batalha na Campanha de
Libertação, onde Antonio Ricaurte estava imolado. Nome de um município da Venezuela pertencente ao Estado de
Aragua.

san petersburgo
É o nome de uma cidade russa, que é o Porto do Mar Báltico. Antes se chamava Petrogrado e Leningrado. É também
o nome de uma cidade americana, na área de Tampa Bay e pertence ao Estado da Flórida.

sana
Inflexão da cura. Significa para se curar, recuperar, melhorar, recuperar. Que terminou a doença. Limpe. Nenhuma
doença. Na Colômbia, coloquialmente, significa que ele não sabe ou não sabe sobre quaisquer problemas ou
inconveniente.

sanabresa
Significa nativo da Sanabria, uma região da província de Zamora, na Espanha. Mulher nascida na região da Sanabria.

sanabrés
Significa nativo de Sanabria, na província de Zamora, na Espanha. Em relação à Sanabria. Também é usado para
designar alguém da região de Zamora, zamorano.

sanadresitos
sanadresitos é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Sanandresitos ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>Na Colômbia são lojas onde as mercadorias importadas são obtidas a um preço justo. Geralmente um
grande número de diferente independente armazena localizado os tipos de mercadorias no mesmo setor e cada um
deles são chamados de Sanandresitos e são diferenciadas pelo nome de cada setor. Há muito tempo eles foram o
foco de contrabando e sonegar impostos, agora são mais organizados e cumpram a tributação.

sanandresana
Natural de Santo André. Pode se referir à Ilha do Caribe, que pertence à Colômbia ou aos municípios de San Andrés,
no Departamento de Santander ou a San Andrés de Sota-vento, no Departamento de Córdoba. O nome de uma
canção vallenata interpretada por Diomedes Díaz e seu compositor é Octavio Daza. Em santo André, mora em Santo
André.

sanatizados
É o plural de demonizado. Isso significa que você deu a classificação de satânico. É uma obra de Satanás.
Demonizado. Dar o caráter de demoníaca ou mal de qualquer coisa ou um fato.

sanatorio
Significa hospital ou nosococcus. Local onde os doentes estão hospedados ou internados para serem curados, através
do serviço médico.

sanchista
Pode significar se relacionar com Sanchez ou Sancho. Na Espanha, ele pode ser um seguidor do atual Chefe de

Governo, Pedro Spanchez. Na Alemanha, ele pode ser um seguidor do jogador inglês do Borussia Jadon Malik
Sancho.

sanciones pecuniarias
Tipo de penalidade que implica o pagamento de uma multa. Penalidade econômica. Punição, punição corretiva e
monetária.

sandalias
Tipo de sapatos femininos simples. Sandálias, chinelos, patins, chinelos, alpargates ou alpercatas.

sandalio
É um nome masculino de origem latina e significa verdade, o que diz a verdade. Nome de um mártir católico espanhol,
conhecido como San Sandalio de Córdoba. Este nome é usado na Colômbia nas Planícies Orientais.

sandalore
É o nome comercial de um ambientador sintética que se assemelha em seu aroma para o perfume de sândalo.
perfume ou odorante sintético semelhante ao cheiro de sândalo.

sandbox
É uma palavra que em inglês significa caixa de areia, armadilha de areia ou desarper. Também significa poupança. No
entretenimento é um tipo de videogame e em Ciência da Computação é um sistema de isolamento de processos. Na
música é o nome de um álbum de Guided by Voices uma banda de rock. Economia e Finanças usa o termo para
indicar um mecanismo necessário para regular o ritmo acelerado da inovação. Freio ou controle para a inovação.

sandeces
Plural de sandez. Significa constrangimento, inconsistências, estupidez, tolices, tolices, misadiness, . Pronúncias que
não valem nada. Coisas que são ditas sem conhecimento.

sandez
Que absurdo, absurdo, lixo, estupidez, tolice, disparate, insensatez, absurdo, pendejada, palha, carrinho, merda,
absurdo. É muito usado no plural (jargão).

sandio
Significa bobo, idiota, estúpido, estúpido, pazguato, estúpido, lento.

sandö
Na arquitetura japonesa e japonês é a estrada ou trilha que leva (acesso) para um templo budista ou um jinja
(Santuário de Xintoísmo). É de torii para o sanmon budista. Também é o nome dado a uma criatura fantástica mar
gigante, monstro colossal do mar japonês (diz-se que pode medir 200 metros). Em espanhol, Sando é o nome de um
município espanhol na província de Salamanca,

sandra
É o nome de uma mulher de origem grega e significa o protetor. Variante De Alejandra ou Alexandra.

sanduchera
Na Colômbia, pode muito bem ser o aparelho onde os sanduíches são preparados (também é usado sánduches ou
sanguches). Você também pode dizer sandwichmaker (e, claro, sanduíche) . Também na Colômbia chamamos uma
sanduchera para uma pequena pasta, caixa ou recipiente onde transportamos os sandduiches ou lanches. É muito
para confundir com uma lancheira que é um pouco maior onde o almoço é transportado.

sanduish
O termo correto pode ser sanduich ou sanduíche, embora comumente ainda é sanduíche, sanguche ou sanguiche. É
uma mudez do sanduíche, palavra inglesa que significa sanduíche.

sandwich
Por extensão, na Colômbia, usada para designar um jogo de futebol ou qualquer outro esporte de contato, em que um
jogador é atropelado por dois oponentes simultaneamente e em lados opostos. Ilhas Sandwich foi o nome dado
anteriormente para as ilhas havaianas. Ilhas sanduíche do Sul ilhas do Atlântico Sul ( Arquipélago de Geórgia do Sul a
sul ) Eles pertencem ao Reino Unido e são reivindicados pela Argentina. Sanduíche. Lajes de pão com carne e outros
ingredientes no centro.

sandy
Era o nome de palco de um grande comediante boliviano do início e era a escolta presidencial. Seu verdadeiro nome
era Alejandro Hangano Cassab. Também é usado como apocope de Sandro.

sangapupi
É uma maneira coloquial de chamar os jovens de festa ou jolgorio de fim de semana a terra quente (é o apocope das
palavras sancocho, frango, mulheres e piscina). Semana. . . .

sango
É o nome de uma das línguas nativas faladas na República Centro-Africana. Nome de um povo indígena
centro-africano. É também o nome de um personagem de anime de InuYasha. É também uma maneira de dizer
Chango, Changó, Shangó, deus do trovão entre os iorubás.

sangragao
O termo correto é sangrento. Na Colômbia é o nome comum de uma árvore. Também é chamado de croto, draga,
sangramento, grau. Seu nome científico é Croton funckianus ou Croton bogotensis. Pertence à família Euphorbiaceae.

sangre
Líquido vermelho que circula através de nossas veias. Líquido bombeado pelo coração que transporta oxigênio para
todas as partes do corpo. Também pode significar raça, linhagem, família.

sangre alcalina
É o tipo de sangue que tem um pouco maior do que o pH 7. 4, que reflete o excelente estado de saúde. Obter uma boa
ingestão de frutas e legumes, alimentos ricos em fibras e fazer exercícios regularmente.

sangre fria
Você tem sangue frio coloquialmente significa agir sem medo, sem medo. Manter a calma numa situação de crise.

sangregado
Sangregado ou Sangregao é um nome comum para uma árvore na Colômbia. Significa sangue de gado. Também é
conhecido como draga ou croto. Seu nome científico é Croton magdalenensis, pertence ao gênero Croton da família
Euphorbiaceae.

sangres de drago
sangue de drago é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Sangre de Drago" sendo seu significado:<br>O
termo correto é Sangre de Drago. Na Colômbia é o nome de uma árvore, que é conhecido por outros nomes comuns,
como Sangregado, sangregao, drago, croton ou Croton. Seu nome científico é funckianus de Croton e é da família
Euphorbiaceae. Sua madeira é usada para o fabrico de paus.

sangretoro
Na Colômbia geralmente é o nome de uma árvore e também de um pássaro. É também o nome de uma cor. Cor
vermelha intensa ou vermelha escura. O pássaro também é chamado de toche preto ou sangue de touro fora. Seu
nome científico é Ramphocelus carbo e pertence à família Thraupidae. Quanto à árvore, é o mesmo pategallo. Seu
nome científico é Virola parvifolia , da família Myristicaceae.

sangrientos
Quer produzir feridas que exalam sangue, produzindo sangue. -Meios de osso, onde existem feridos e mortos.
Ofensiva brutal, violenta, sangrenta, Bárbara, feroz, desumana.

sangrigord
sangrigord é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sangrigordo" no sentido de:<br>O termo correto é
sangrigordo ou sangrigorda. Ele é um tomapelo, mamagallista, que gosta de irritar os outros.

sangrigordo
Um personagem que gosta de fazer raiva aos outros. Pessoa que irrita seus amigos e inimigos. Na Colômbia, dizemos
sacapiedra, mamagallista ou tomapelo.

sanguã-neo
sangue é escrito incorretamente e deve ser escrito como sangue. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
sangue. Em relação ao sangue. Plasmico, cruorico.

sangubiño
É um dos nomes comuns de um arbusto nome científico Frangula alnus (ou Rhamnus frangula), pertencente à família
Rhamnaceae. Tem usos medicinais, especialmente como um purgante e colagogo. Sua casca usada em curtumes,
uma vez que possui taninos fortes. Tem muitos outros nomes comuns dos quais me relaciono: Murta, Poplar Grove,
avellanito, gediondo, ollacarana, árvore, rabiacana, ácere e azare.

sanguchería
Estabelecimento comercial onde preparam ou vendem sanguches (ou sanduiches), melhor ainda sanduíches.

sanguinarias
Pessoas extremamente violento, vingativo, sanudas, cruel e impiedoso.

sanguinera
Significa em relação a Sanguino. Seguidor do político norte-americano Antonio Eresmid Sanguino Páez. Do Partido
Verde, na Colômbia.

sanguino
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Na Colômbia há um senador chamado Antonio Sanguino. A
palavra significa, que é a cor do sangue.

sanidad
É a qualidade e a qualidade dos seres vivos manter seu corpo com estadia saudável, saudável. Ele manifesta-se em
um desenvolvimento excelente e não apresenta qualquer tipo de doença ou condição médica.

sanificación
Ação ou efeito da cura. Significa tornar saudável, torná-lo saudável ou higiênico, desinfetar. Também pode ser um erro
santificar, que é tornar-se santo (neste caso um t estaria faltando).

sanirineo
Ireneu de Lyon St. O nome de um santo católico que foi bispo de Lyon, na França. Ele nasceu em Smyrna (Ásia
menor). Ele escreveu "contra as heresias", e que era inimigo do Gnosticismo.

sanitarios
É o plural de saúde. Relacionadas com cuidados de saúde ou saúde pública. Na Colômbia é uma forma de telefonar
para a casa de banho, banheiros, banheiros ou latrinas. Saúde da bateria. Que você cumprir com as normas de
higiene e saneamento. Limpo, arrumado.

sanjacintero
Na Colômbia significa um nativo, residente, ou relacionados com a San Jacinto. É o nome de um município do
departamento de Bolívar e o outro no departamento de Cauca. Também pode significar pessoa fanática à música de
"Los Gaiteros de San Jacinto". No Uruguai, significa que um nativo, residente, ou relacionados com a San Jacinto, um
município do departamento de Canelones. Além disso, são sanjacinteros as pessoas de três cidades nos Estados
Unidos, que são chamadas de San Jacinto, nos Estados da Califórnia, Nevada e Texas.

sanjon
O termo correto é zanjón, com z e til. Calha grande ou vala. Significa fenda, vala, gully, Groove, trincheira, fosso,
canal, escavação.

sanjuanero
Em relação a San Juan. Dança típica de caráter amoroso dos Departamentos de Tolima e Huila, especialmente
interpretada para as Festividades de Santo Padroeiro que são celebradas em 24 de junho, Dia de San Juan. Ritmo
musical da mesma região. Também pode ser o nome daqueles nascidos em San Juan del Cesar, na Colômbia.

sanjuanino
É o nome usado para aqueles nascidos na província ou na cidade de San Juan, na Argentina, e ou na cidade de San
Juan Bautista, na província de Misiones Paraguai.

sanjuanito
Na Colômbia e no Equador, é o nome de um ritmo musical andino e também o nome de uma dança típica daquela
região. É também uma maneira de chamar um tipo de orquídea e uma árvore. A orquídea geralmente cresce no solo,
pertencente ao gênero Elleanthus e à família Orchidaceae. Também chamamos a árvore de raquete, guincho, guincho,
campano ou rosado. Seu nome científico é Vallea cernua e pertence à família Elaeocarpaceae. Também na Colômbia,
Sanjuanito é um município que pertence ao Departamento de Meta.

sanluqueño
O adjetivo desses nascido ou residente em Sanlúcar é la Mayor, cidade da província de Sevilha, na Andaluzia.
Espanha. É também chamado de Alpechín Sanlúcar. É também o nome desses nascido ou residente em Sanlúcar de
Barrameda (cidade da província de Cádiz, Andaluzia) e Sanlúcar de Guadiana (município da província de Huelva,
Andaluzia). Embora Sanlúcar de Albaida, hoje chamada Albaida de Aljarafe, seus naturais e residentes são disse a
Albaidejos.

sanpedrqno
sanpedrqno é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sampedrino" no sentido de:<br>Acho que eles
procuraram pedir Sampedrino ( Sanpedrino? 41.; Tudo está relacionado para as festas de San Pedro, que são
bastante tradicionais nos departamentos de Huila e Tolima, Colômbia. Realizada em 29 de junho de cada ano. Eles são
os feriados mais movimentados da Colômbia, tais como o Carnaval de Barranquilla. " E furar o rodadita " é o
tradicional slogan.

sansana
Na Argentina, é o nome de um rio e um sítio arqueológico que estão localizados na província de Jujuy.

santa apolonia
Ela é considerada a padroeira dos dentistas. Ela era uma Santa do século 3 e mártir em Alexandria. Antes de morrer
na estaca, ele sofreu a tortura de remover todos os seus dentes.

santa cruz
Nome da madeira ou da Cruz onde Jesus de Nazaré foi executado. Nome de uma província da Argentina e uma
cidade boliviana.

santa fe
Santo católico, virgem e mártir, nascido em Agen, França. Quanto à fé, uma virtude teológica. Nome de uma vila
fundada em frente a Granada, após a queda dos mouros. Nome de várias cidades e cidades da América. Nome de
uma cidade e uma província argentina. Nome de um município colombiano, que pertence ao Departamento de
Antioquia. Nome de um time de futebol colombiano. Nome de um shopping center no norte de Bogotá.

santacrucera
Na Colômbia é o nome dos nascidos no município de Santacruz. também chamado Guachavés ou santacruz de
Guachavés, no Departamento de Nariño. Também pode ser cortesia daqueles nascidos em Santacruz de Tenerife,
Ilhas Canárias. .

santamaría
Sobrenome de origem espanhola. Nome do touro de Bogotá. Sobrenome artístico de um cantor espanhol conhecido
como Lorenzo Santamaría, seu nome verdadeiro é Lorenzo Rosselló Horrach. Sobrenome de um futebolista
colombiano chamado Alvaro Santamaría. Sobrenome artístico de um novo cantor colombiano, chamado Alejandro

Santamaría.

santamartero
Significa pessoa dedicada a Santa Marta. uma pessoa que acredita em milagres e reza para Santa Marta. Ele também
pode ser considerado como habitantes de Santa Marta, mas é pouco usado. Na Colômbia é usado como nome para
aqueles nascidos, residentes ou de Santa Marta, samário (mas se presta a confusão com os nascidos em Samaria, a
população de Caldas na Colômbia e na cidade ou região de Israel).

santana
Santana é o nome de um município no departamento de Boyacá, na Colômbia de Colômbia. Santana é também um
sobrenome: Carlos Santana é um grande intérprete da guitarra.

santanilla
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um jovem escultor colombiano, chamado Mario
Santanilla. Nome de uma famosa casa de banquetes de Villavicencio, Meta Department (A Cozinha de Santanilla ).
Diminutivo de Santana. Em Geografia é o nome de um pequeno arquipélago de 3 pequenas ilhas do Mar do Caribe,
pertencentes a Honduras. Chama-se Arquipélago de Santanilla ou Arquipélago dos Cisnes. Na América Central
também é um dos nomes comuns que recebe uma pequena formiga, de dor no mu sting. Na Colômbia ele decos
pitucha ou candelilla . Seu nome científico é Wasmannia auropunctata e pertence à família Formicidae. Também
recebe nomes como: albayalde, santanica, formiga, formiga de fogo ou antuit elétrico.

santero
Pessoa que é dedicada a santeria ( Cuba e dominicano ). Quem misturou religião com magia ou feitiçaria. pessoa que
solicitou uma esmola em nome de um Santo.

santi
Na Colômbia é um familiar e apocopada maneira chamar Santiago. Também na Colômbia é o sobrenome de uma
famosa cantora colombiana (Tolima). chamado Santi Raúl. Apelido que é conhecido da seleção de futebol da
Colômbia uma das suas defesas, cujo nome é Santiago Arias. "Santi" Arias foi considerado o melhor jogador em sua
liga profissional (Eredivise).

santi025
Santi025 é um site ou página web especializado em contos eróticos.

santificarás
É uma inflexão de santificar. Significa que você declara ou qualificar-se como Santos. Determine como sagrado ou
dedicado à oração, para a veneração.

santiguar
Cruzada ou cross-ação é tomar a bênção. Sinal da Cruz, nós católicos tocando a testa, peito e então cada um dos
ombros, invocando a Tríade Sagrada ou a Trindade.

santim
santim é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Santin ou Santim." sendo seu significado:<br>Santim ou
Santin é um sobrenome de origem espanhola. Último nome do autor e poeta Santim Sifía panamenho.

santo grial
Refere-se à tigela, prato ou taça usada por Jesus na última ceia. De acordo com lendas no sangue coletado e água
que fez bem das feridas do Cristo ressuscitado. Alguns autores dizem que o termo é um erro de tradução e isso torna
o relacionamento a " Cantou 34 real; em francês antigo, que se traduz a real sangue, possivelmente o sangue de
Cristo. Cálice sagrado.

santodomingo
É um sobrenome de origem espanhola. Ele foi designado para muitos judeus convertidos, batizado aos domingos. Na
Colômbia, é o nome de um grupo de potencialização econômica, que possui baviera, Valorem, Caracol e El Espectador
entre outras empresas. Esclarece-se que eles usam o sobrenome mais como Santo Domingo. Sobrenome de uma
escritora, atriz e apresentadora colombiana, cujo nome completo é Miriam Isabel Santodomingo De la Rosa, mais
conhecida como Isabella Santodomingo.

santos
Santos é um sobrenome de origem espanhola, especialmente a partir de Astúrias. Santos é um nome de homem que
se situava o para aqueles que nasceram a 1 de novembro de ( dia de todos os Santos ). Santos é uma cidade no Brasil
que tem um time de futebol de mesmo nome. Personagens de alta distinção pela Igreja Católica e meios perto de Deus
ou eleito por semana Dios.dias de Santa.

santuario
Significa parte interna do tabernáculo. Parte do templo onde há um nicho com um santo que é reverenciado. Nome de
dois municípios colombianos um no Departamento de Antioquia e outro no Departamento de Risaralda . Lugar
sagrado, lugar sagrado. Na Colômbia também é uma das classes de reserva natural que pertence ao Sistema Nacional
de Parques. Embora seja menor que um parque ou reserva, caracteriza-se por ter recursos naturais muito importantes.

santurrona
Mulher que se gaba de santa, mas que realmente não é. Na Colômbia, tomamos isso como sinônimo de hipócrita,
duplo, falso.

saoco
Saoko ou saoco é um termo de origem africana que significa gosto, ritmo, música, salgado, alegria, bom movimento.
Ritmo carregado pelo tambor, é também o nome de uma canção de Daddy Yanqui. Foi um dos nomes artísticos de um
dançarino caleño e cantor de salsa, chamado Wilson Manyoma Gil e conhecido como Wilson Saoko ou Saoco. Em
Cuba é o nome de um simples coquetel de coco e água de rum ou conhaque de cana.

sapa
EA o nome de uma localidade de Viet Nam na forma ocidentalizada. SA Pa, pertence à província de Lao Cai. Resíduo
da mastigação de bétele ou buyo (mistura de bétel folhas, areca e frutas em pó conchas, que é mastigada por nativos
do Oriente, como a coca manifiestoapdh América). SAPA é um acrônimo de produtor de Sociedad Argentina de
alumínio. Fêmea do sapo. Por sapo ou Fernanda de extensão feminino de pele áspera. Fêmea de anfíbia.

sapada
Em algumas partes da Espanha, é uma maneira de chamar uma queda acentuada de bruces. Totazo, mamonazo,
costalazo em termos colombianos. Também Sapada é o nome de uma localidade da Índia, no estado de Jharkhand.

sapahi

É um Comitê de desenvolvimento de aldeias no distrito de Narayani, no Nepal. Existem várias aldeias de mesmo nome,
fora o Narayani, há outro no distrito de Janapkur, também no Nepal. Há também uma aldeia chamada Sapahi, no
distrito de East Champaran, no estado de Bihar, na Índia.

sapear
Na Colômbia significa acusar, denunciar, denunciar, de acordo com os criminosos. Testemunhe contra alguém,
denuncie ou acuse aqueles que cometeram um delito. Acusar, rato, denunciar, de acordo com os criminosos.

sapeta
É o sobrenome de um futebolista russo que joga como meio-campista. Seu nome completo é Aleksandr Sergeyevich
Sapeta e ele atualmente joga para Nizhny Novgorod FC. Sapeta também jogou para o Dynamo Moscow.

sapiron
Eu acho que eles estão perguntando sobre Sapirón, com z. É o nome de um gato, companheiro de Micifuz, com quem
devoraram um capão (Fábula "Os Gatos Escrupulosos" de Felix Maria Samaniego). Você também pode pedir por
Capirón, com c . Se assim for, capirón é um tipo de capa de tecido usada por membros da KKK na cabeça e também
flageladores (geralmente brancos, cônicos em forma e têm dois furos ou perfurações nos olhos que lhes permite ver).

sapito
Sapo Diminutivo . Sapo pequeno. Nome de uma condição comum nos lábios de bebês amamentando. Também é
chamado de muguet oral, algodão ou candidíase. Nome de um personagem de várias rodadas de crianças.

saponarias
Plural de Saponaria. Também é chamado de jabonaria. São plantas herbáceas que, quando têm contato com suas
raízes com espuma de forma de água. Saponaria é um género botânico pertencente à família Caryophyllaceae,
composto por cerca de 125 espécies.

saponificar
Processo industrial para produzir sabonetes. É um processo químico pelo qual o hydrolyze éster Obtém sabão.

saponíferas
Significa que é usado para fazer sabão. Eles fazem espuma. No México, eles os chamam de Amoles.

sapos
Eles são um grupo de sapos da família Bufonidae e da ordem Anura. Eles são parentes dos sapos, mas tem a pele
mais áspera e são maiores. Eles são caracterizados por sofrem metamorfose durante toda sua vida e além de mudar
seus meios de subsistência. Reproduzem-se por ovos, geralmente nascem na água como girinos e desenvolver, na
fase adulta vivendo na terra, mas perto da água. Eles são geralmente insetívoros. Na Colômbia, temos outros dois usos
para os sapos da palavra: o primeiro refere-se ao bubas ou pústulas que fora uma infecção nos lábios e boca. O outro é
o cookies de chamada de modo desdenhoso ou pessoas que simplesmente têm infidencias ou coisas distintamente
familiares e que não devemos ligar para os outros.

sapota
Foi uma das maneiras de chamar a árvore de goma, zapotilla, zapote pequeno, Mamey do México ou acana. Seu
nome científico é Manilkara zapota e pertence à família Sapotaceae.

saprofito
É todo organismo vivo que se alimenta de decomposição da matéria orgânica vegetal ou que ajudam a decompor-lo.
Vem do grego raizes sapros (podre) e fitossanitárias (planta). Geralmente, estes são os microrganismos,
especialmente fungos ou bactérias. Pudridores fungos ou bolores também são chamados-los. Organismos superiores
que este papel são dito necrófagos.

saquito
Diminutivo de saco. Saco pequeno.

sara
É um nome de mulher de origem hebraica, significa princesa. Variantes de Sarah, Sarai, Saray.

saraguata
saraguata é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bugio ou araguata..." sendo seu significado:<br>Refere-se
ao femininos bugios, também conhecido como macacos, que são mamíferos da família. Nos llanos da Colômbia e
Venezuela significa aleonado escuro de cor marrom. Significa, também, Impetigo, alto. Nota: Zaragata significa,
flocado, repouso, rina, zaperoco. Aceitação.

saraguro
É o nome de um cantão da província de Loja, no Equador. O nome é um povo indígena da nacionalidade Kichwa
equatoriano de Sierra. Como tal, a palavra significa "pote de milho" (sara: milho, guru: pote). Eles vivem nos cantões
de Saraguro (província de Loja) e Yacuambi (província de Zamora Chinchipe)

saramambiche
Ele é o castilianization das palavras em inglês " são de cão " ( Filho do cão ou o filho da mãe ). É uma forma de
insulto, palavra profano.

saramari
É um nome feminino-composto. Resulta da conjunção dos nomes Sara e Maria. Há também Saramary. É usado no
colombi llanos. Venezuelano.

saramugo
É um dos nomes comuns de um pequeno peixe em água doce e lenticas no sul de Espanha (bacia do Rio Guadiana
especialmente). É considerada uma espécie em extinção e é endêmica. É também conhecido como jarabugo, seu
nome científico é Anaecypris hispanica e pertence à família Cyprinidae.

saramuyo
Na Colômbia significa pele negra e crespo ou cabelo crespo. É também uma maneira de chamar a árvore e o fruto do
anon.

saranana
Infecção bacteriana na pele. É uma maneira de chamar uma erupção cutânea ou atirar, arranhar ou sarna na
República Dominicana. Coçando, coçando.

sarandaja

O termo correto é zarandaja, com z. Significa cruel, irresponsável,. Tem muitas falhas.

sarandíes
É um nome comum dado na Argentina para as plantas que crescem nas rodadas de rios e desfiladeiros fluxos ( )
Tecnicamente: hidrofílico. Os mais comuns são: Phyllanthus sellowianus ( Sarandi branco ) pertencente à família
Phyllanthaceae e o Cephalanthus glabratus ( Sarandi colorado ) da família Rubiaaceae. Sarandi ou sarambí na língua
guarani significa dispersas, regada, abundante.

sarapa
Na Colômbia zarapa ou sarapa, é o mesmo que eu comiso, carnes frias ou lanches. Mais comumente, o termo é usado
zarapa, com z, mais do que tudo em Antioquia, Chocó e região de Urabá. Comida que leva o agricultor viajar ou
trabalhar local, envolto em folhas de bijao.

sarape
No México é um tecido tecido de cores vivas. Pode ser usado como cobertor ou como ruana ou poncho. É para fazer
você se sentir frio.

sarar
É uma metodologia participativa de educação não-formal, focada no desenvolvimento humano, o que permite que o
indivíduo analisar e resolver seus próprios problemas. Silva é o acrônimo de segurança, associação, ação, reação,
responsabilidade. Ele foi inventado pelo Dr. Srinivasan Lyra e Dr. Ron Swayer em 1970.

sarasa
É um termo usado na Espanha para se referir a um homem afeminado gírias e a maneira depreciativa. É sinônimo de
gay, homossexual, pirobo, louco. Em Espanha, Sarasa é também um sobrenome usado em Pamplona, Navarra
província.

saravá
É o nome de uma canção do grupo musical argentino Duratierra (eles interpretam a música folclórica latino-americana e
moderna). A palavra como tal é de origem africana e significa "bom ver você", "que você faz bem" ou "sorte". Ele é
usado como uma espécie de saudação ou também despedida.

saraviada
-Meios de plumagem malhada, manchada, intercaladas com duas cores, geralmente preto e brancas.

saravilla
O termo correto é Saravillo, que é o nome de uma cidade espanhola na província de Huesca. Pertence a uma região
montanhosa.

saraza
Também diz que sarazo ou zarazo. Quando começa a secar a espiga faz referência para o milho. Significa que ele
começa a endurecer, que é entre mole e duro. Que ele está adquirindo a dureza, que está secando.

sarazo
Significa verde, biche, imaturo, imaturo.

sarcoramphus
Significa com carne o bico. É um gênero de pássaros carniceiros da família Cathartidae. Na Colômbia é conhecido
como galinha rei, rei zamuro ou rei zopilote. Em outros países eles chamam de rei zote ou condor da selva. Só há
uma espécie.

sarda
É válido sardento ou xarda. É um dos nomes comuns de um peixe que também recebe os nomes cavala, cavala ou
xarda, é muito semelhante ao verdel. Seu nome científico é Scomber scombrus e pertence à família Scombridae. É
encontrado no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. Na Colômbia também dizemos sardento para uma espécie de
tubarão. Também se chama lamia ou tubarão-touro. Seu nome científico é Carcharhinus leucas e pertence à família
Carcharhinidae. Caracteriza-se pela adaptação à água doce, ela remonta a muitos rios.

sardana
É um tipo de dança e um ar musical, típico da Catalunha em Espanha e que usam o tiple entre outros instrumentos.

sardegi
É uma montanha em Navarra, Espanha. Está localizado dentro do Parque Natural de Lokiz, 958 metros de altura. Tem
também outros locais de interesse como a caverna do Hermitage de Santiago de Lokiz e a passagem da Rapoza.

sardinata
É um tipo de peixe de mar ou rio, também conhecido como le pellona, facão Chevron ou sardinha. Pertence à família
Pristigasteridae. Variedade de sardinha, que tem alongado anais barbatanas. É também o nome de um município no
departamento de Norte de Santander na Colômbia.

sardino
Na Colômbia significa jovem, garoto, adolescente.

sardo
Colômbia significa Cenizo cor, acinzentado ou com um cabelo saltimado muitas vezes preto e branco. Também
significa originário ou residente na Sardenha, uma ilha italiana no Mediterrâneo. É também o nome da língua falada ali.
Sardenha é também o nome de uma gema ou mineral, semelhante ao Cornalina. É também uma espécie de queijo.

sarely
É um nome da mulher de origem hebraica. Significa Princesa ou melhor ainda princesa. É considerada uma variante
de Sara ou Sarah. Ele também é usado com l duplo (Sarelly).

sargazo
O nome comum de uma alga é marina, comuns no mar do Caribe e o Atlântico Sul. Pertence à classe Phaeophyceae,
família Corallinaceae e seu nome científico é Sargassum pycanthemum. Tem formas de fitas alongadas e podem
crescer vários metros. Eles formam ilhas flutuantes que dificultam a navegação.

sargear
É a ação de confrontar voluntariamente medos ou medos, interagindo com pessoas sexuais abertamente
desconhecidas ou opostas, a fim de adquirir experiências e habilidades em comunicação com os outros.

sargeer
Acho que estão perguntando sobre o sargear. Se assim for, é a ação de confrontar voluntariamente medos ou medos,
interagindo com pessoas abertamente desconhecidas ou com o sexo oposto, com o objetivo de adquirir experiências e
habilidades em comunicação com os outros.

sargenta
É um tipo de ferramenta de carpintaria composta por duas mandíbulas, uma delas rolável com um parafuso. Pressione,
loop. Mulher do exército ou policial que tem o posto de sargento.

sargentio
O termo correto é Sargento. É um nível intermediário nas forças armadas. Pertence para os sargentos. Na Colômbia,
há os sargentos do exército e a polícia.

sargento
Sargento é uma das cargas, intervalos ou notas inferiores em sargentos do exército ou a polícia, apenas superior ao de
cabo. Na Colômbia, disse o Sargento coloquialmente para o cônjuge ou uma mulher mandona e autoritária.

sariana
Ele diz que a pessoa do sexo feminino nascida em Sariano, cidade na província de Piacenza, Itália. Circassiano
também é dito que cada uma das obras do pintor Jean Sariano, nascido em 1943 em Oran, na Argélia.

sarita
É um diminutivo de Sarah. É também um nome de mulher de origem hebraica e significa princesa.

sarkidiornis
Significa pássaro com um pouco de carne (refere-se aos pescoços - ou melhor do bico - de um pato brasileiro). Eles
são conhecidos como patos sul-americanos. pertencem à família Anatidae.

sarkozysta
Significa que ele é um fã ou um seguidor de Sarkosy. Ele apoia as ideias políticas de Nicolas Sarkosy, ex-presidente
da França.

sarmiento
Ramo produtivo da planta trepadeira. Videira, uva. Atira a videira. Ramo, haste, Bud pampano. Sobrenome de
origem espanhola. Nome de várias cidades da Argentina. Nome de um rio na Argentina, com um clube de futebol
profissional.

sarna con gusto no pica
É um ditado popular que quer indicar que tudo o que nos beneficia ou nos causa prazer ou prazer é tolerado. É muito
parecido com "quem quer o cachorro, quer a chanda". Que a pessoa amada é amada com falhas e é perdoada por
erros.

sarnilla
Sarnilla, simplesmente sarna ou Escabiose, é uma doença de pele causada por um ácaro ( 41 microscópicos parasitas;
que fica sob a pele, cavando túneis e deposita seus ovos neles. É comum em todo o mundo e pode afetar pessoas de

todas as idades e classes sociais e não tem nada a ver com a falta de higiene.

saro
Saro é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 SARO; é um acrônimo )" sendo seu significado:<br>Na
Colômbia é uma sigla que corresponde ao sistema de administração do risco operacional ( SARO ). É um novo
programa de gestão de risco implementado da Financiera Superintendência da Colômbia.

sarothrura
Significa que ele pula entre as reedas ou anda com saltos. É o nome de um gênero de pássaros da família
Sarothruridae. São aves de pequeno a médio porte típicas de Madagascar e da África Subsaariana. Eles são
popularmente conhecidos como pintinhos. Eles foram previamente classificados na família Rallidae.

sarpado
O termo correto é navegado. É um ponto de viragem da vela. Isso significa sair, dividir, desamarra, desancorar,
Desafixar. Levantar âncora, feita para o mar.

sarpar
sarpar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vela", sendo o seu significado:<br>O termo correto é para
navegar. Isso significa sair, dividir, desamarra, desancorar, Desafixar. Levantar âncora, feita para o mar.

sarpe
Sarpe é escrito incorretamente e deve ser escrito como "SARPE é uma sigla..." sendo seu significado: é a sigla em
inglês de cirurgicamente assistida rápida expansão palatal (SARPE). Significa cirurgicamente assistida rápida
expansão palatal (SARPE). É um tratamento médico cirúrgico na maxila.

sarracena
Significa muçulmana, mulher árabe. Significa nativo da península arábica do norte, habitante do deserto. Mulher que
pertencia a uma antiga tribo nômade do norte da Arábia.

sarrapastrosa
O termo correto é crouperous, com z . Na Colômbia significa pessoa, mulher ou coisa muito suja, sem problemas ou
negligenciada. Desajeitado, imundo, sujo. Pessoa que é odiada ou não amada. Detestável.

sarrapastroso
O termo correto é desalinhado com inicial z. Na Colômbia é um termo muito degradante. Significa áspero, irregular,
suja, zaparrastroso. É o antônimo de limpo, puro.

sarrapia
É um dos nomes comuns dados à árvore da família Fabaceae panamensis Dipterys. Tonka árvore atinge até 60
metros de altura e é típica de climas muito úmidos. Baru, camaru, tonga, amêndoa amarela, evoe, bribri.

sarrio
É um animal mamífero selvagem parecido com uma cabra. Também é chamado de camurça, rebeco, camurça, isard .
Seu nome científico é Rupicapra rupicapra e pertence à família Bovidae ( Subfamília Caprinae). É também o nome de
uma cor (cor camurça).

sarro
Placa bacteriana que endurece os dentes, devido a falta de WC dental. É também conhecido como dental Tártaro ou
cálculo.

sars
É um tipo de doença respiratória ou pneumonia que é ocasional e pode ser letal. É produzido por um vírus do tipo
Coronavirus. Síndrome Respiratória Aguda Grave é o acrônimo de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Causou
alarme mundial há alguns anos.

sartenidad
Tenha a qualidade ou características da panela. coletar ou conter coisas, sem permitir que elas derramem.
Bem-vindo, contenha, proteja, coloque-se dentro Um termo usado no teatro valenciano, durante o monólogo "La
Lengua madre", de Juan José Millás, e interpretado por Juan Diego.

sartimbamba
Significa "terra de frigideira de ouro". É o nome de um distrito peruano na província de Sánchez Carrión, que pertence
ao departamento de la Libertad.

sartucho
É um modo depreciativo de chamar um alfaiate, costureira ou costureira. Vem da palavra italiana Sarto.

saruy
É uma palavra da etapa de significado de origem quechua, pés de queda. Debulha, rastreamento.

sasia
Rapaz, pequenino. É um gênero de pássaros da família Picidae. Eles são conhecidos como carpinteritos. São
pássaros muito pequenos.

saskia
Saskia é um nome de mulher, e existem duas versões sobre sua origem. Uma origem holandesa diz que mulher saxão
( meios Da Saxônia ). A versão eslava diz que significa protetor da humanidade.

sassenach
Você quer dizer, não é escocês, a fonte que discutimos não é da Escócia, que está no exterior, na Escócia, que é o
gaélico. Inglês ou no sul da Escócia,

sat&#39;iy-k&#39;isñiy
São duas palavras em língua quechua Sat '' iy, significa medidor, entrar, entrar, inserir, caber, ligue.

satall
É o mesmo que totokia ou martelo. É o nome de uma arma usada em Fiji. É semelhante a uma vara ou bastão.
Picuda, martelo de batalha.

satanizado

Inflexão para demonizar. Significa condenar, geralmente antes e sem análise. Considere algo extremamente perverso
ou demoníaco. Demonizar.

satelital
Significa relacionado com satélites, que são transmitidos ou operados via satélites.

satélite
Na Colômbia é sinônimo de filial, unidade. Artefatos feitos por cientistas que cercam o nosso planeta.

satin
O termo correto é cetim, com tilde. É o nome dado a um tecido brilhante, macio e muito fino. O cetim (ou aceeen)
também é usado. É um tipo de madeira muito brilhante ou brilhante.

satinado
Parece o pecado. Papel que é macio-olhando, liso e brilhante.

satirear
Isso significa falar com ironia. Um mock fino ou educado, criticar. Sarcasmo, pungência, cinismo.

satirios
É um nome de macho usado na Grécia. Satirios Abatsis é um ator de cinema e televisão.

sato
É um sobrenome japonês. Também é um vinho feito com arroz. Nas planícies orientais da Colômbia tem vários
significados: não cola, colimocho, curto, revejido, rua ou desnutrido. É uma palavra que é utilizada na Colômbia e
Venezuela.

satres
É o nome de uma comunidade muito antiga estabelecida entre as regiões da Trácia e Xanthi da Macedônia Oriental, na
Grécia. Anteriormente, até cobria parte da Bulgária. Atualmente existem misturas de outras comunidades minoritárias
e pertence ao município de Myki, na Grécia. Na mitologia etrusca ele era o deus do tempo e da necessidade Equivalía
para o Saturno dos romanos e para Cronos dos gregos.

saturnino
Saturnino é escrito incorretamente e deve ser escrito como Saturnino (nome próprio). sendo o seu significado: o termo
correto é Saturnino (é nome próprio). É um nome do sexo masculino de origem Latina e significa de Saturno, que
pertence a Saturno (Deus romano da agricultura). Significa também triste, triste, melancólico, nostálgico. Na medicina,
uma pessoa afetada por sais de chumbo. Relacionadas com a liderança.

saucedo
Geografia. Lugar localizado em Talavera de la Reina, província de Toledo, Castela - La Mancha, Espanha, onde os
sítios arqueológicos de origem Romano do século i D.C. foram encontrados Na América Latina é um sobrenome de
origem espanhola, muito comum no México e Colômbia.

sauconita
Significa nascido, residente ou relacionados com a Saucon, na Pensilvânia, Estados Unidos. Saucon, é o nome de um
rio ou o fluxo e o seu vale nesse estado e além disso, existem dois setores do mesmo, que são municípios de baixa
Saucon (Condado de Northampton) e superior Saucon (Condado de Lehigh). Vale de Saucon como um nome de
clube, um distrito e uma universidade também existe no sector.

saudita
Saudi ou Saudita para dizer da Arábia Saudita. O nome da Arábia Saudita é devido Abdelaziz bin Saud, pertencentes à
dinastia Al Saud, o fundador do Reino da Arábia Saudita e atualmente da dinastia reinante.

saulo
É um nome masculino de origem grega e significa o reverenciado. Nome judeu de Paulo de Tarso, mais conhecido
como São Paulo.

saumerio
O termo correto é borrar. Significa incenso, fumaça com cheiro agradável, bálsamo. Itens ou produtos que são usados
para o fumo, perfume.

saurino
É uma palavra que vem do mágico de significado palavra árabe Zuhari e a pessoa que pode manipular a energia. Em
princípio, eram pessoas que podiam detectar onde existiam reservatórios de água, através do uso de uma varinha de
madeira em forma de e invertida.

saurischia
Significa "bacia de lagarto". É uma ordem superior de dinossauros do Triássico diversificadas mais tarde para o
Jurássico e o Cretáceo e de que descem as aves modernas.

saurologia
É uma pseudociência que visa ajudar-nos a não sucumbir aos lobistas de vários tipos.

saurópodo
Você quer dizer réptil com pernas. Isso pertence ao Sauropoda Infraorder. Era um tipo de dinossauro gigantesco, de
pescoço comprido, herbívoro e quadruplicado que vivia entre o Triássico Tardio e o Cretáceo Tardio.

sauses
sauses é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Willow, disse." sendo seu significado:<br>O termo correto é
willow. É o plural de salgueiro. Salgueiro é uma árvore de fácil crescimento e reprodução, de folhas longas e finas,
cresce a quase 50 metros de altura. Pertence à família Salicaceae e seu nome científico é Salix humboldtii. O género
Salix tem cerca de 400 espécies descritas. É muito importante médico e industrialmente devido a salicilina removida,
precursor do ácido acetil-salicílico ( 41 aspirina base;. Este gênero pertence a árvore mais pequena do mundo é Salix
herbacea, que não exceda 6 centímetros e está assustando.

sauto
O termo correto é Sato. É um termo usado nas planícies orientais da Colômbia que significa colimocho. Refere-se aos
animais que é cortar o rabo ou cauda.

saux
Na Colômbia e especialmente no Departamento de Boyacá é uma forma de chamar o salgueiro, uma árvore do gênero
Salix e a família Salicaceae. Também é chamado de saus ou sauz. In Geography é o nome de uma comuna francesa
no Departamento de Lot, Distrito de Cahors, na região de Midi-Pyrénées. Sobrenome de um jogador de futebol inglês
do Wembley FC, de origem francesa, chamado Graeme Pierre Le Saux.

saúl
É um nome masculino de origem hebraica e bíblica. Significa aquele que é desejado e pedido de Deus. Implorou. Ele
é um personagem bíblico que aparece no Livro de Samuel. Ele foi rei do Reino Unido de Israel e sogro do rei Davi.
Nome pelo qual um jogador de futebol espanhol da equipe do Atlético de Madrid é conhecido. Seu nome completo é
Saúl 'ininguez Esclápez .

saús
É uma das maneiras comuns de chamar a árvore de salgueiro. Pertence ao gênero Salix e à família Salicaceae.

savana
Savana é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Savannah" sendo seu significado:<br>O termo correto é
Savannah. É Savannah. É uma voz que é usada para determinar uma extensa planície de gramíneas e plantas
herbáceas e desprovido de vegetação arbórea. Sem formatação.

savia bruta
É o fluxo natural das plantas antes de serem submetidos ao processo de fotossíntese. É também chamado a SAP.
Seu conteúdo é basicamente água e nutrientes.

savia elaborada
É o mesmo sábio decrescente. É o sábio após ser transformados através da fotossíntese. Descendente de água e
nutrientes em uma planta de fluido.

sawdust
É uma palavra inglesa que significa serragem ou serradura. chão de madeira. Depósito de madeira.

saxicola
Significa que ele vive entre as rochas. Eles pertencem à família Muscicapidae (na antiga classificação eles estavam
entre os Turdidae). Eles são conhecidos como cantarolando. O termo Saxicola é sinônimo de Rupicola.

saya
É um tipo de túnica ou uma peça de roupa. Vestido feminino ou maneira de chamar uma saia.

sayal
Tecido bruto e espesso feito de lã. Tela grossa usada para coloc os selins em cavalos e em mulas. Tecido rústico
tecido em lã. Pellón. Também foi usado para fazer os hábitos dos monges.

sayete
Significa falta de educação, bem. Ignorante, analfabeto, ignorante, rude. Tecido acolchoado que servia para
proteger-se dos golpes dos adversários. É um diminutivo, um tanto depreciativa de sayo. Roupas grossas que serviam

como um abrigo.

sayonara
"Sayonara" é uma despedida distante ou separada em duas ou mais pessoas em língua japonesa. Você quer dizer
adeus, até breve ou vê-lo. Tornou-se comum a aceitá-la como despedida. Lembre-se que muito poucos japoneses têm
um Deus.

sayones
Pessoas que usam túnicas longas. Encapuzados carrascos, juízes, gownsman. Uma pessoa que era, anteriormente,
as intimações para a justiça. Em algumas partes da Colômbia vão dizer Sayona até a morte.

sayt&#39;u
dizer '' ou escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sayritu", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
sayritu. É uma palavra em cigarro de significado de língua quechua, fumar tabaco enrolado.

sayuelas
É o nome dado ao tecido para gaiolas, especialmente capas de perdiz. Pequenas saias.

sazona
Sazonar.En Colômbia é tempero, tempero para as coisas, permeiam a atmosfera de alegria, irradiar entusiasmo. Em
culinária é a arte de temperar as refeições bem. Adicione os temperos ou molhos para um prato.

sábila
É um dos nomes comuns do Aloe vera. É uma planta que tem folhas carnudas ou suculentas cheias de uma
substância mucilaginosa brilhante e amarga. Também é conhecido como aloe, aloe, pita, lesma ou zabila. Pertence à
família Asphodelacea. Tem usos medicinais, farmacêuticos e cosméticos.

sábilas
Plural de Aloe Vera. É um dos nomes comuns de Aloé, Aloé ou acibar. Seu nome científico é Aloe vera e pertence à
família Asphodelaceae.

sáliba
Na Colômbia é o nome de uma etnia indígena. Eles vivem principalmente no Departamento de Casanare. No
município de Orocué tem 8 guardas: Macucuana , Saladillo , Paravare , El Sipiro , San Juanito , El Médano e El Duya.
No total, somamos cerca de 40. 000 hectares.

sámaras
Eles são um tipo de fruta que têm suas sementes adaptadas à sua dispersão de forma aérea, por que são chamados
anemofilas, que têm um par de asas. Eles são geralmente em um pod e seca a mosca de sementes e são dispersos
pelo vento. Os exemplos são muitos e diferentes famílias. Entre as famílias mais importantes são Ulmaceae é
comumente chamado, olmos, Oleaceae, que são chamados de cinzas ou parque (género fraxinus) e algumas
Bignoniaceae como a Chicala (Tecoma stans), é uma espécie nativa colombiana.

sándalo
É o nome comum de várias ervas aromáticas do gênero Mentha, da família Lamiaceae. Estes incluem Mentha aquatica

(chamado almaro, poejo, hortelã, hortelã mourisca de água); Mentha longifolia (chamado hiebabuena, mastranto,
hortelana, yerbasanta, agrião, menta selvagem); Mentha spicata (hortelã, mastranto, hortelana jardim sândalo). É
também o nome de uma árvore nativa da Índia, sândalo Santalum álbum, família santalaceae. Dos óleos extraídos
para perfume e incenso.

sca
Na Colômbia é a sigla da sociedade colombiana de arquitectos: SCA.

scalabriniano
É o nome dado a um religioso que pertence à Congregação dos Missionários de San Carlos Borromeo. Foi fundada
por Juan Bautista Scalabrini e, portanto, tem seu nome. Eles se dedicam a ajudar migrantes e refugiados.

scelorchilus
De pé comprido, de pernas longas. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Rhinocryptidae. Eles
são encontrados no Cone Sul da América do Sul e são conhecidos como tricaos, tapacolas ou chucaos.

scenopoeetes
Significa que ele faz tendas, cabanas ou tendas. Refere-se aos seus hábitos de construir seus ninhos muito
especializados e múltiplos. É o único gênero de uma espécie única na Austrália que pertence à família
Ptilonorhynchidae. Eles são conhecidos como cães, armários ou empacotadores. Os machos têm costumes
polígamos, daí a forma como constroem seus ninhos.

scepomycter
Significa que ele está carregando ou carregando um cetro. É um gênero de pássaros da família Cisticolidae. Eles
foram previamente classificados na família Sylviidae. São apenas duas espécies muito pequenas endêmicas da
Tanzânia e uma delas só foi descoberta há 10 anos. Eles são conhecidos como prinias.

schedule
É uma palavra em inglês que significa calendário. Também é assumido como programação (atividades), programa.

scheila
scheila é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Scheila; nome correto )" sendo seu significado:<br>É um
nome de mulher, de origem irlandesa e significa que ele reside no céu. Cheila, variantes de Sheila.

schiffornis
Significa pássaro Schiff. Pássaro dedicado a Schiff. Schiff era o sobrenome de um médico alemão chamado Moritz
Schiff, que também era anatomista e fisiologista. É o nome de um gênero de aves que pertence à família Tityridae.
Eles são caracterizados por pequenos e têm uma cauda muito curta e cabeça grande. Eles foram anteriormente
classificados na família Pipridae. Eles são conhecidos como jumpers, flutinos, assobios ou choros. São típicos da
América Central e do Sul.

schistes
Significa pico dividido, pico dividido, pico separado. Projeto de lei curto e pontiagudo. É o nome de um gênero de aves
sul-americanas conhecidas como cunhas de bico, beija-flor-de-bico-cunha ou beija-flor de bico curto. Eles pertencem à
família Trochilidae.

schistochlamys
Significa que tem um manto cinza de ardósia ou um manto cinza ardósia, mas sem manchas. Clámide, cobertor sem
manchas. É o nome de um gênero de pássaros que pertence à família Thraupidae. Eles têm cores muito coloridas e
são chamados tangaras ou frutas com rosto preto, carinegros, chovy ou sabanera pizarrita.

schistocichla
Significa cinza ardósia ou pássaro preto cinza ardósia. Pássaro-preto da água. Era o nome de um gênero de aves que
pertencia mera thamnophilidae e espécies sul-americanas agrupadas. Atualmente, eles estão agrupados no novo
gênero chamado Myrmelastes (ou seja, aquele que ataca formigas). São chamados de formigamento.

schistolais
Conta curta e apontou. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Cisticolidae. Eles são
popularmente conhecidos como prinias e são encontrados principalmente na África Central.

schizoeaca
Significa que ele vive ou vive entre a floresta. Era o nome de um gênero de pássaros da família Furnaridae. Eles estão
atualmente classificados no gênero Asthenes, o que significa insignificante. Eles são popularmente conhecidos como
canasteros, pela forma de seus ninhos.

schnapzahl
Não é uma palavra em espanhol. Schnapzahl é uma palavra na língua alemã, mas é mal escrito. O correto é
Schnapszahl. Número de Brandy ( ou Brandy ). Refere-se ao grau de envelhecimento deste licor.

schnauzer
É o nome de uma raça de cães de origem alemã. A palavra em alemão significa focinho ou também bigode, que são
algumas das características físicas da raça mencionada, bem como a barba que apresenta. Também é chamado de
mouser por seu recurso especial de caça de roedores.

schoenicola
Significa que ele vive entre os brambles ou entre as ervas (ou ervas). Eles são conhecidos como weeds ou gabar-se.
É um gênero de pássaros da família Locustellidae. Eles são encontrados na África Central.

scholasticus
Significa escolástico ou escolástico. É um termo latino, o que significa que pertence à escola, à escola. Geralmente se
refere a escolas religiosas da Idade Média. É também um nome de um homem e um santo em latim.

schoutedenapus
Significa que Schouteden é rápido ou rápido dedicado a Schouteden. Schouteden é o sobrenome de um grande
zoólogo e ornitólogo belga, chamado Henri Schouteden. Pertence à família Apodidae e é da África Subsaariana.

sciaphylax
Significa guardião das sombras. É o nome de um novo gênero de aves, que pertence à família Thamnophilidae. Eles
são conhecidos como formigueiros ou formigamento. Eles pertenciam ao gênero Myrmeciza.

scleroptila

Significa olhos duros, olhos endurecidos. Couro ou pele dura. É o nome de um gênero de aves da família
Phasianidae. Eles são conhecidos como Francolines. Eles são encontrados em várias partes da África, como Etiópia,
Congo, Angola, Tanzânia e Burundi.

sclerurus
Significa cauda dura, cauda endurecida. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Furnaridae. Eles são
típicos da América e são conhecidos como tiras de folhas ou litros de folhas.

scoliosys
O termo correto em inglês é escoliose, que significa escoliose (curvatura da coluna vertebral).

scopia
No computador a ciência é uma série de produtos Avaya que facilitam a chamadas de conferência e colaboração
on-line.

scort
O indicado é escolta. É um termo de origem inglesa que significa escolta, companhia, escolta, guarda-costas, pessoa
que se dedica a cuidar ou proteger outro. Na Colômbia é uma maneira disfarçada de se referir a meninas pré-pagas ou
"damas de companhia", que na verdade são prostitutas.

scotopelia
É um gênero de pássaros da família Strigidae. Significa pescador noturno, pescador escuro ou pombo noturno. Eles
são conhecidos como corujas ou pescadores corujas, corujas. Eles só são encontrados no sul da África.

scrama
Era um tipo muito curto de punhal usado por algumas tribos alemãs. Também era chamado de sax ou scramasax. A
palavra é de origem alemã, deriva das palavras Schramme que significa ferida superficial, razguño e sahs que significa
punhal, faca.

screenshot
Isso é não é um termo da língua espanhola, mas inglês. Screenshot significa a captura de tela. Na Colômbia, dizemos
simplesmente screenshot e é a ação de copiar ou tributação que em certo ponto é na tela do PC e é salvo como uma
imagem.

scroll
É uma palavra em inglês que significa escorregar, deslizar, rolar. Deslize a ação em uma tela. Uma maneira de
chamar uma atividade no esqui, que consiste apenas em deslizar suavemente sobre a neve.

scuba
É uma palavra em inglês que significa carniceiro autônomo, equipamento de mergulho. Mergulhador, mergulhando.

scutum
É uma palavra latina que significa escudo. Tipo de escudo usado pelos soldados da Roma Antiga. É o nome de uma
constelação do cofre celeste, só visível no Hemisfério Sul. É a única constelação moderna dedicada a um personagem
real relevante na Polônia (rei João III Sobieski). A Sonda Pioneer 11 foi enviada de volta em 1973 (47 anos atrás), mas

perdeu todo o contato com ela desde 1995.

scytalidas
Significa vara com asas pequenas, vara com asas. É formado com as raízes gregas Scytalon (vara, ramo) e feixes,
dilas (pequenas asas, asas). É uma maneira de chamar dardos, pequenas flechas ou saetas. Eram armas usadas nos
tempos antigos. Flechas curtas.

se acentúa el nombre de motolinia?
Motolinia (ou motolina) é uma palavra da língua Nahuatl e tem o significado de "que é pobre", de que "está aflito" (mo
significa tolinia é pobre, aflitos). Pobre, miserável, pobre, abandonada e diminuída. carente, indefeso. Ele deve
enfatizar a última motolinia i:. É o apelido que Fray Toribio de Benavente adotada por si mesmo quando ele veio para
evangelizar no México.

se asesora
É a pessoa que dá conselhos. Conselheiro, guia, mentor, monitor, supervisor, treinador, reitor, diretor.

se derrama a raudales
Significa em profusão, em grandes proporções, em riqueza ou abundante.

se lió la parva
Parva na Colômbia é um nome que se refere o pão, especialmente em Antioquia. Em seguida sove, trabalha na
padaria, fazer massa folhada.

seal
Significa nascimento, enclenque, besta magra molemente. É o nome de um músico britânico, cujo nome completo é
Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Também é um cantor e compositor, famoso para a trilha sonora do
filme "Batman Forever" com a canção "Beijo de um Rose", com o qual ganhou 3 prêmios Grammy. É o cônjuge do
modelo Heidi Klum. SELO também é a sigla de "Mar, ar e terra" (mar, ar e terra), um corpo especial das forças
armadas dos Estados Unidos. Comandos da Marinha dos Estados Unidos.

seathed
Seathed é um termo em inglês que significa mar, Marino.

sebastian
Sebastian é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sebastian", sendo o seu significado:<br>Sebastian é um
nome masculino. Significa o reverenciado e é de origem grega. Nome do Santo que morreu martirizado em namorados.
Ele era um soldado do Império Romano. Ele é venerado pelas igrejas Ortodoxa e católica.

sebillo
É o acúmulo de sujeira no pênis devido à falta de higiene, sujeira, ( Na Colômbia, ). Na Venezuela a expressão ir para
o sebillo é uma forma muito vulgar para pedir a alguém que se aposenta, equivalente a " ir pa seu merda ". Ir embora,
sair, ir para o inferno.

seca
Significa desprovido de água ou umidade. Desidratado. Também pode ser sinônimo de seca. Secar inflexão, o que

significa desidratação, espremer, desimportar, drenar, atrasar. Na Lei da Colômbia que proíbe a comercialização de
bebidas alcoólicas (Lei Seca). Também pode significar magro, magro, maciente, magro.

secanina
Nome de uma glucoproteína encontrada em cereais.

secaño
É um tipo de agricultura que o agricultor não aplicar água para suas lavouras, e só chove, fornecer a ele, então, são
escassos. Não-irrigada, cultivo de sequeiro. Usado em cereais, legumes e algumas frutas, tais como damascos,
azeitonas e amêndoas.

secespite
O secespite ou secespite era uma faca em forma de anel que foi usada para fazer sacrifícios. Foi usado pelos povos
não judeus da antiguidade.

secion de derechos
seção de direitos é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Missão", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é a transferência de direitos. Significa que rende direitos direitos de renunciar em favor de outra pessoa.

secionante
secionante é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sesionante.", sendo o seu significado:<br>A palavra
secionante está incorreta. O correto é Sesionante. Isso significa que você estiver participando de uma sessão, que
participou de uma reunião, reunião ou Assembleia. Que realiza um acto, a projeção ou a representação para uma
audiência em uma programação especial.

seción
Depende da resposta para saber o que você pretendia perguntar. De qualquer forma, seção está mal escrita. Existem 3
possibilidades do que você queria perguntar: se seção: significa uma parte de um todo. Se é missão: um delegado, dar
ou entregar alguma coisa. Se é a sessão: refere-se a uma reunião de um Conselho ou Assembleia.

seco de carnes
Você quer dizer muito magro, ósseo, Enjuto, Enteco, esquelético, corajoso.

secret
É uma palavra em inglês que significa segredo (a), stealth (a), incógnito (a). Oculto usa bolsos em várias roupas.

