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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.
Carlosariel Cartagena Molano contribuiu para o dicionário com 4 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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ahuchar
Quando se torna algo estranho ao portão é le ucha cães, quando podemos ir à caça e tem o animal perto dele uchamos
cães, entonses uchar é termo insdigena, que significa colocar em cheiro, enviar para perseguir algo

chuquio
uma palavra que pode ser aplicada e identifica qualquer objeto ou coisa, mas não dá o seu significado. Isto é: coleção
de águas residuais produzida por doméstico pijao indígena não superior a profundidade de 2 metros de cms de
diâmetro 0,30 que cuadrupedos próprios banho doméstico permanece enlameada. Este sistema é construído uma
milha da casa e foi utilizado quando não havia nenhum esgoto. Carlosariel Cartagena Molano

jecho
o jecho ou o jeches é uma educação da língua indígena que assimilá-la academia com a " fez " e isso significa: ) Desta
vez e então começa a pasarce ou decaimento b-) tem experiência, c-) É maduro. Gracias:Fundacion comunidade
famcobal

retaliación
significa os GAL mais baixo e traiçoeiro sentimento contra alguém, pela frieza da comunicação. RETALi: as sobras, o
que resta, dói, o perverso. Ação: agir, dizer, fale sobre conhechos. Muito obrigado

