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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.
LUIS DANILO DIAZ VECINO contribuiu para o dicionário com 81 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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pt.significadode.org
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abstenerse
NÃO FEITO, NÃO FEITO, NÃO EXECUTÁ-LO

acto individual
É agir de forma pessoal antes de um fato ou evento

arregañadiente
Uma pessoa que realiza uma atividade com descontentamento e que quando ele chama a atenção executa-lo com
relutância

arriar
Na Colômbia o termo pastoreio argumenta a ação de motivar o deslocamento rápido do gado de um lugar para outro.

bareque
Parede, parede feita rusticamente muito com lama e Reed usado para o fechamento da residência temporária enquanto
em colheita rural.

betún asfáltico
Adicionado líquido viscoso, aglutinante, a partir da destilação de óleo, utilizado na fabricação de asfaltos quentes tipo
MCD1 e MCD2 que são aplicados nas rotas veicular para a mobilidade normal

boqui flojo
Pessoa que fornece informações confidenciais e torna viral

borrachero
Planta que ocorre em clima temperado, usando suas sementes como burundanga ou escopolamina para subjugar uma
pessoa fisicamente.

burundanga
Substância do borrachero proviniente de planta, usado pelas sósias para subjugar uma pessoa fisicamente par roubar
seus pertences e até mesmo sexualmente molestadas

cahapeton
Nome atribuído pelos crioulos espanhóis na época da colônia

cambuche
carcaça feita de elementos e / ou restos de construção, usada pelo povo como um deslocamento

castroso
Acerrimseguidor do presidente Fidel Castro líder cubano

chepito
O Chepito era conhecido na Colômbia sobre as pessoas de anos 60 e 70 com traje do vestido de preto, à espera de
mutuários inadimplentes para solicitar pagamento rápido.

chicha
bebida fermentada, feita de milho

chucho
Na Colômbia, na parte oriental de colombiano Chucho é o fruto de uma planta de abóbora que foi usada para fabricar
as primeiras colheres e vasos dos primeiros balanços aborígenes e até hoje nossos camponeses usam como totumas
para beber chicha e Guarapo de panela.

chueco
Termo ou nome dado na província a um menor

chusma
Nome dado aos grupos de insurgência ou insurgente, à margem da lei

clavinova
É um teclado musical e o funcionamento de aparelhos eletrônicos

culión
Pessoa obcecada por sexo

cura
Na Colômbia foi o reconhecimento dado aos sacerdotes católicos nos tempos antigos, hoje eles são chamados
Presbyteero ou falhando clerigo

curapa
Frutas relacionadas com a granadilla e maracujá de clima temperado, de cor roxa do escudo.

delito sexual
Crime sexual é a violação que oferece uma pessoa para outra sometiendola em sua integridade física ou mental
assédio contra a sua vontade

descapote
O descapote é o termo para o primeiro movimento de terra de sua crosta para construir ou fazer um edifício

desinteria
Constantes dos anos 60 e 70 pelos praticantes da medicina para a gastroentiritis de hoje chamada de doença.

dicipela
DOENÇA DOS MEMBROS INFERIORES É APRESENTA FEBRE E DOR INTENSA NA EXTREMIDADE AFETADA DA

PELE ENROGECIMIENTO

escala de gramos
Esta é uma medida que são contempladas dentro de um mini balanço ou grama, a fim de determinar o peso,
especialmente de ouro e prata

escama
É O TERMO ASSOCIADO COM O RUÍDO, O RUÍDO. NÃO FLOCO ENQUANTO ENTRAMOS O RECINTO ONDE SE
REALIZOU UMA SERENATA DE ANIVERSÁRIO

escamas
DISECE DO VESTUÁRIO OU VESTUÁRIO QUE COBRE O PEIXE DO RIO CHAMADO BOCACHICO

estar como un toro
Mau-temperado, mal nascido

estar de la gorra
Eu termo usado na Colômbia para a pessoa que gosta e gosta de viver em outras ou outras Pantries.

estudiantes
O termo é plural, isso é dado à pessoa estudante que estuda ou prepara um texto ou documento antes de apresentar
um teste ou exame

farolo
Pessoa com pretensões de grandeza sem obstentar em sua vida essa grandeza

filo
Este termo é usado para nomear a borda ou o freio de uma altura muito elevada presipicio

guarasapo
É uma reserva ( rã ou sapo ) Estado de formação neste ainda tem cauda.

islero
pessoa que frequenta estações de serviço público de fornecimento de derivados do petróleo petróleo e a.c.p.m

koya
nome dado a uma mulher que serve como uma profissional do sexo no submundo, na sociedade é concocidad como
uma prostituta, prostituta

lentejo
Retardar a pessoa, desatenta, solto para executar a atividade dinâmica

mala leche
Nome dado à pessoa com registro muito ruim de sua origem ou nascimento

malificio
misfitted usando brewages, magias, e/ou elementos superticiosos e bruxaria

malvestir
USO INADEQUADO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA UM ACONTECIMENTO DE U

marranera
site ou local de destino da criação e lançamento de suínos

masacre
São os massacres de muitos povos na defensividade causados geralmente pelo conflito armado e/ou por guerras
internas entre o Guerrilla-paramilitarism ou externo entre países

maturranga
Nome dado à técnica de Esoterismo, bruxaria, apresentado em uma pessoa detida ou trabalhado por meio de um
embebe

mejir
Última respiração ou suspiro jogado por uma pessoa ou animal em seu leito de morte

metrolinea
É um enorme sistema de transporte urbano com veículos articulados

mielmesabe
É o produto da demissão do açúcar marrom a sua expressão mínima

olla de vicio
São residências residenciais onde o microtráfico expõe seus produtos alucinógenos a pessoas descabiam que matam e
prejudicam a sociedade produtiva

padron
nome dado aos bovinos machos da fazenda, cavalo, touro, banha, cabros etc escolhido correlaciona-se características
e fenotípica para a melhoria da raça. ( 41 do jogador;

pastorejo
Termio mandato dado nas províncias de Santander Colômbia para a pessoa esbofeteada por outro por ser rude e
ignorante.

peñazco
É um site ou um lugar em uma fazenda ou a fazenda não é adequada para plantio com muitos rocha e restantes muito

alta

perenceno
nome dado na província uma pessoa depreciativamente em segunda pessoa que não se sabe o nome da Cunha
sutano e perenceno exemplo

petardo
Elemento explosivo de baixa intensidade usado para chamar a atenção para a entrega de panfletos de material
subversivo

pollazo
Animal oviparous, levantado em explorações agrícolas com alimento orgânico, grande, porte e Majestade, rapina com
carnosity muito bom apropriado para um comilona

poqueriza
LOCAL OU LUGAR ONDE SÃO CRIADOS E MANTIDOS PORCOS RUSTICAMENTE MUITO FATO, RECINTO EM
PEDRA E COBERTO DE PALHA

portillo
Portillo é uma cerca de arame farpado aço usado para fazer fechamentos e manipulação de vacanu de gado

que es longitud
É um sistema de medição, isto é dado em milímetros, centímetros, metros, quilômetros, isso trava o elemento de
medição, ou medidor como a régua, o Demeter, a contagem de quilômetros, estas medições podem ser dadas tanto
linear ou para determinar áreas de um t erreno já em metros quadrados, ou também determinar em metros cúbicos que
material que eu possa precisar para fazer um recheio.

que es maniquebrado
Este nome foi dado ao menino (Baron) que apresentou condições da menina (mulher) em um palavras um gay.

que es un articulo
É o texto escrito que uma entidade tem se público ou privado, assim como há artigos em um jornal, revista ou livro,
para determinar uma opinião de fundo ou formulário em uma escrita.

que significa poner los puntos sobre las íes
Tome o assoalho e dê a claridade com fatos reais sobre um conceito que esteja a discussão em um determinado
debate entre dois ou mais povos em uma tabela de funcionamento

quirica
Nome dado aos órgãos genitais das meninas não quer dizer que sua vagina de termos

quitar el sombrero
É um sinal de admiração, reconhecimento e respeito pelo conhecimento ou habilidade de uma pessoa em uma
determinada área

recluta
Nome dado à pessoa que serve nas forças armadas durante os primeiros três meses da instrução em uma base ou em
uma escola militar

regarse
Uma pessoa que expressivamente joga ou veementemente joga afastado ou veementemente joga afastado todo o mal
em sua alma

rodadura
NOME DADO A UMA MISTURA DE ASFALTO QUENTE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM SEUS
AGREGADOS E GRANUMETRIA, PARA FORMAS DE VEICULARES

rrecocha
É o termo usado para tocar uma reunião Plattform

significado de autoconocimiento
Conhecimento. Eu me conheço como eu estou dentro de mim, eu sei de minhas fraquezas, forças, meu caráter. O
carro é como a medida, a avaliação do comportamento em minha casa, na sociedade. Em saber se o
autoconhecimento é que eu me conheço como eu estou em todos os meus estados emocionais, eu sei como lidar com
qualquer dessas emoções.

surron
O TERMO APLICA-SE A UMA PESSOA MENOR DE IDADE SER TRUANT DESOBEDIENTE E/OU

sutano
nome dado na província de uma pessoa com desprezo quando não você sabe o nome do berço

sutera
doença adquirida por um menor por ter recebido o frio de um falecido

sutes
menor estado de desnutrição infantil

taitas
Provincial de termo dado ao pai e mãe no plural

tamal
É uma enbuelto em folha de banana, feito de milho temperado contém carne, garvanzo, Bacon

teologia homerica
Teologia homérica é baseada na educação inegável que o Debian possui todos os seus assuntos que formaram a
sociedade grega nele foram contidos elementos como ética, valores (moral) e política, este nasce três séculos antes de
Jesuscr Isto

tomar protesta de ley
É assumir o protesto justificado antes de um fato, coberto pelas mesmas leis, ou na legislação que os governa em um
país

topizar
É a ação de cortar os chifres, para melhor gestão em fazendas de produção animal

vacano
O Vacano é o alegre, útil e dado cararteristica grande pessoa a entender a humanidade

ventorrillo
Vento de baixa intensidade de luz

vibraciones
Eles são os movimentos repetitivos e constantes de uma equipe antes de um determinado elemento ou material para
dar uma maior compactação

vibrocompactador
EQUIPAMENTO PARA VIBRAR FLUSH E/OU SOLO, COMPACTAÇÃO-LOS PARA DAR DENSIDADES
APROPRIADO PARA O SPLICACION DE ASFALTO FRIO OU QUENTE. EXISTEM VIBROCOMPACTAORES DE
ROLO OU TIPO LISO.

vosal
vosal é o elemento que fez no laso ou corda anexado para o gado para ser capaz de lidar com eles e e/ou mobilizá-los
de um lugar para outro

zuco
Züco... palavra usada em animais que perderam sua cauda

