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INTRODUÇÃO
amppt.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.
R.j.r.p.p. contribuiu para o dicionário com 6 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.
Grupo de trabalho
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urbasa
UrBaZa é um claro significado cuja palavra em suas três sílabas, diz-na língua da sua OrRiGenEz, que era o
positivo-Ba, família " " gens UrRia, aqueles com respeito à deram-( ZA ) a estrela dizendo tudo isso e de onde tudo
começou no gentilicio direito. Esta família " " Foi a AmetsKoAk, responsável por sonhos e contatos com aqueles que já
foram para o além. BaKeDaAno, ( defumadouro positivo grande ) etar de UrRa, UrIzAga-DuLanZ foi sua principal Hill,
então liguei e demonizado como KoKoOnAk-Bi-dois em um; deles e disse por que, de Roman UrBi... A reserva de
natureza de Andía, foi a computação global de todas as outras " 34 famílias; KoKo-Bi-gens... BaAlDiErria-AnDiErria...

urbasa
Então todos os seus povos, continuar contando-no Grande-um-ano, Serra grande, em geral-um-dia, incluindo UrBaZa
como elemento-monte - MenDiIgo um de seus " 34 famílias; em sua OrRiGenEz... Todos os povos e onomástica, dividir
isto deu ( ZA ) repete-se no direito gentilicio, especificamente como vós anteriormente valido à terra do sol nascente, a
crescente Fertil-your-iztaar-amaaterazu-izanami-izanagi de passagem... Porque tanto
IzKoz-ArRiOz-AgoTiIz-AlBiGensEz-KaTaArOz-MoOrAz-AteAz e muitos mais, foram repetir esta estrutura geral dos
outros comum compartilhado experiências positivas; que todos os imigrantes depois de retornar a sua OrRiGenEz,
descendentes deste lugar, deste site entendida... ArTaZa-UrRa-LeGaArObi-GaRiMenDi, ter OtsoKoRaLeAiz e em
direção a OrRiInAnDia ne... Das três famílias " " KoKo-Bi, atônito, vê-se refletido neles, disse estes LaTiInOz, ( Para o
lado - " preso " a seus pés... ) Romanos de Rómulo-Remus... e UrBi et OrBi...

