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Bronze star medal case

Classificação estrela de bronze da Classe Nacional América Tipo Descritivo de coragem, lei de mérito ou mérito serviço militar de serviço uso de condição de premiação de 4 de fevereiro de 1944 Lower Hierarchy Silver Star Superior to Purple Heart Bronze Star é uma condecoração militar para as Forças Armadas dos
EUA, concedida em coragem, atos de mérito ou mérito de serviço. Quanto à coragem, é a quarta prioridade de sequência de medalhas mais importante para as condecorações militares americanas. O prêmio foi instituído em 4 de fevereiro de 1944 pela Ordem Executiva nº 9419 e é concedido a qualquer um que
atenda a tais qualificações em qualquer função, forças armadas ou forças armadas após 6 de dezembro de 1941: Distingue-se de serviços heroicos ou atividades não envolvidas em missões aéreas relacionadas a operações militares contra o inimigo armado. Distingue-se como participante de operações militares
envolvidas em conflitos contra as forças armadas opostas, nas quais os Estados Unidos não são um dos partidos em guerra. Os atos de heroísmo são diretamente menores do que os necessários para o prêmio estrela de prata. Os atos de valor ou valor são menores do que o necessário para premiar a Legião do
Mérito, que certamente é favorável e é realizada com excelência. De acordo com a diferença, ele também pode ser decorado com folhas de carvalho. Links externos Informações do Centro de Pessoal da Força Aérea sobre Estrela de Bronze «Instituto do Exército dos EUA Heráldica: Medalha estrela de bronze» Obtida
de 2 - Dez ► Sol: Quinta-feira 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 211 4 15 16 17 18 19 19 21 22 23 24 25 27 27 28 29 30 31 1 12 anos: 2020 Anos: 2020 : XXI Milênio: 3. Dezembro é o 340º dia do ano no calendário gregoriano (341 anos de duração). Faltam 25. Eventos históricos de 1912: O busto de Nefertiti é descoberto
em 1917: Halifax Explosion 1240 - Kiev é invadida e conquistada pelos mongóis. 1491 - O rei Carlos VIII inunda a Duquesa da Bretanha e inclui este duque na Coroa da França. 1768 - Foi publicada a primeira edição da Enciclopédia Britânica. 1815 - Após 106 dias de batalha, a rendição colombiana e os espanhóis
tomam Cartagena. 1944 - Vitória de San Martin na Batalha de Pisko, que é importante para o processo de independência do Peru. 1868 - A Batalha de Itoró ocorre na Guerra do Paraguai, entre 5.000 paraguaios e treze mil brasileiros comandavam o então Marquês de Caxias de Caxias. 1877 - Publicada a primeira
edição do Washington Post. 1901 - O presidente dos EUA William McKinley é baleado por um anarquista. Ele deveria morrer em 14 de setembro. 1904 - Theodore Roosevelt articula seus seguidores à Doutrina Monroe, argumentando que os Estados Unidos poderiam intervir no Hemisfério Ocidental se os governos
latino-americanos não pudessem ou 1905 – O Senado francês aprova a separação entre igreja e Estado em resposta às críticas do Papa Pio x. 1912 – revela-se o busto de Nefertiti. 1944 - Primeira Guerra Mundial: O Império Central foi capturado por Bucareste. Em 1917, a Finlândia declarou seu independente da
Rússia soviética, que a havia anexado ao seu território sob o Tratado de Tilsit, assinado entre Alexandre I e Napoleão Bonaparte. Explosão de Halifax: Uma explosão de munições perto de Halifax, Nova Escócia, matou mais de 1.900 pessoas na maior explosão artificial até agora. Um barco de Monte Branco que
transportava 3.000 toneladas de dinamite colide com outro barco belga, causando a morte de 1.600 pessoas. 1944 - O Tratado Anglo-Irlandês foi assinado em Londres por representantes da Grã-Bretanha e da Irlanda. 1922 - Um ano após a assinatura do Tratado Anglo-Irlandês, entra em vigor o Estado Livre da
Irlanda. 1928 - O governo colombiano envia forças militares para suprimir uma greve de um mês de trabalhadores da United Fruit Company, resultando em um número desconhecido de mortes. 1944 - Durante a Segunda Guerra Mundial: Reino Unido e Canadá declaram guerra à Finlândia em apoio à União Soviética
durante a guerra em uma continuação. 1946 - O químico americano Willard Libby cria um relógio atômico capaz de medir o tempo com tanta precisão que atrasaria não mais do que um segundo por 300.000 anos. 1947 - Criação do Parque Nacional Everglades, na Flórida. Em 1956, Nelson Mandela, líder do
movimento contra a segregação racial na África do Sul, é preso junto com outras 156 pessoas por causa de atividades políticas em seu país. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, uma violenta partida de polo aquático acontece no contexto da Revolução Húngara. 1958 - Lançamento do Pioneer 3.
Todas eram quatorze missões Pioneer. 1962 - O Departamento de Estado dos EUA aprova a retirada de bombardeiros soviéticos de Cuba. — Golpe militar de 1966: Publicado um projeto de constituição elaborado pelos ministros da Justiça Carlos Medeiros e Francisco Campos. 1971 - Paquistão suspende relações
diplomáticas com a Índia como início da Guerra Indo-Paquistão de 1971. 1978 - Espanha aprova uma nova constituição que estabelece a monarquia constitucional e o parlamentarismo como forma de governo. 1989 - Massacre da Escola Politécnica de Montreal (ou Massacre de Montreal): Marc Lépine, um atirador
antifeminista, mata 14 jovens no Centro Politécnico de Montreal. 1944 - Guerra Civil Iugoslava: Na Croácia, o Exército Popular Iugoslavo (JNA), dominado pelos sérvios, bombardeia as forças dubrovnik após a sucção da cidade por sete meses. 2002 . 2006 - NASA revela fotos tiradas pela Mars Global Surveyor
mostram a presença de água líquida em Marte. 2017 . Louis Joseph Gay-Lussac Emilio Santiago Keke Rosberg Paulo Caruso Nick Park Antonio Calloni Royler Gracie Anterior até o século XIX 1421 - Henrique VI da Inglaterra (m. 1471). — Fernando IV, Santo Cone e Castela (nº 1312). 1502 - Ana de Brunswick-
Luneburg, Duquesa da Pomerânia (568). 1670 - George Monck, político inglês. — Edmund Andros, administrador colonial inglês (Novo 1714). — Maria Adelaide de Saboia, delfina de França (1712). 1721 - Ministro de Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes (1794). 1829 - David Baird, líder militar britânico
(novo 1829). 1944 - Gay-Lussac, físico e químico francês. 1850) - Guilherme II dos Países Baixos (1849). Século XIX de 1803 - Maria José, Rainha da Saxônia (m. 1829). — Max Müller, filólogo alemão e estudante oriental (1900). — Frédéric Bazille (1870) 1898 (1870) Gunnar Myrdal), economista sueco (m. 1987).
Alfred Eisenstaedt, fotógrafo americano (d. 1995). Agnes Moorehead, atriz norte-americana (similar) de 1901 a 1950: Verner Suomi, físico americano (m. 1995). 1943 – Guy Thys, treinador de futebol belga (2003), Urbano Tavares Rodrigues, escritor e ensaísta (2013). — Geraldo Lapenda, filólogo brasileiro (n.2004).
1944 - Henryk Górecki, compositor polonês de 2010. — Alberto Spencer, ex-futebolista equatoriano (d. 2006). — Evald Hermaküla, ator estoniano (2000) — Arnaud Rodrigues, ator, cantor, compositor e comediante brasileiro em 2010. — Laurie Hickox, patinadora artística americana (l.1961) — Emílio Santiago, cantor e
compositor brasileiro (2013). 1947 Francisco Chimoio, religioso moçambicano. R. R. Soares, pastor, televangelista, empresário e político brasileiro. 1949 – Keke Rosberg, ex-motorista finlandês, Paulo Caruso, o cartunista brasileiro Chico Caruso, o cartunista brasileiro Rodrigues Neto, o ex-futebolista brasileiro Sérgio
Fonta, o escritor, diretor, dramaturgo e ator brasileiro. 1951-2000 1953 Tom Hulce, ator americano Masami Kurumada, mangaká japonês. 1954 Andrey Minenkov, patinador artístico soviético. António Feio, ator português (m. 2010) 1956 – Randy Rhoads, guitarrista norte-americano (m. 1982). 1958 - Nick Park, diretor
de cinema britânico - Satoru Iwata, programador japonês e empresário. 1965 - Antonio Calloni, 1965 Gordon Durie, ex-futebolista britânico Royler Gracie, lutador brasileiro de artes marciais mistas. — Héctor Suárez Gomis, ator mexicano Jörg Heinrich, ex-futebolista alemão de 1970 - Roberval Andrade, piloto brasileiro
Richard Krajicek, ex-piloto holandês de 1971 Válber Costa, ex-futebolista brasileiro: Milhem Cortaz, ator brasileiro de 1976 Colleens Haskell, atriz norte-americana Ionel Dănciulescu, a futebolista romena Alicia Machado, a modelo e atriz venezuelana. Atriz. Price, atriz americana. Federico Balzaretti, futebolista italiano
Rod Fanni, futebolista francês de 1982 Alberto Contador, ciclista espanhol CJ Thomason, ator norte-americano. Riccardo Matosinhos, Português 1984 – Sofia, Duquesa de Varmlândia. 1985 Fellype Gabriel, o futebolista brasileiro Nei, a futebolista brasileira Dulce María, a atriz e cantora mexicana 1989 - Sesiely Dassi,
a atriz brasileira Tamira Paszek, a tenista austríaca – Giannis Antetokounmpo), o jogador de basquete grego Davide Calabria, a futebolista italiana Sabrina Ionescu Deaths antes do século XIX 0350 . — Alfonso I de Portugal (n. 1109). 1251 - Papa Clemente VI (n. 1251). — Anton Praetorius, teólogo alemão (n. 1560).
1665 - Grizel Baillie, escritor e compositor britânico de 1665. Século XIX 1838 - Costa Quinttel Inácio, militar e português (n. 1763). 1849 - Manuel Acuña, poeta mexicano ( n. 1849). 1811 - Louis Blanc, historiador e socialista francês (n.1811). 1808 - Jefferson Davis, estadista americano (n.1808). — Werner von
Siemens, inventor e industrial alemão (n. 1816). Século XX 1933 — António Augusto de Chaby Pinheiro, ator português (1873). 1876 - Erhard Schmidt, matemático alemão. — João Cândido, militar brasileiro (2. 25.12). 1919 – João Goulart, político brasileiro ( nº 1919). 1936 - 1936 - Roy Orbison, cantor e compositor
norte-americano( n. 1936) 1913 - John Richard Nicholas Stone, economista britânico ( 1913). 1920 - Werner Klemperer, ator alemão (2. 1920). 2003 - Carlos Manuel Arana Osorio, político guatemalteco (n. 1918). 2008 Elliot Manyika, político zimbabuano (n.g. 1955). Gérard Lauzier, diretor de cinema americano (Nº



1932). — Rupprecht Geiger, pintor alemão (n. 1908). 2018 Anchieta Júnior, política brasileira (n. 1965). José Dias de Macedo, empresário brasileiro (n. 1919) Feriados e eventos cíclicos dia internacional da constituição na Espanha - Feriado Nacional Rússia - uma celebração de São Nicolau, Papai Noel do Ocidente.
Independência da Finlândia Dia de extensão rural brasileira No Brasil Dia Nacional de Mobilização dos homens para acabar com a violência contra as mulheres Cristianismo Nicholas Mira Outros calendários O calendário romano foi o 8º dia (VIII) antes da dispersão de dezembro. O calendário likum contém a carta D de
domingo para o dia da semana. Dias gregorianos epacta é xv. Age of the moon To become acquainted with the age of the moon on this day, search each year for the appropriate letter (small or large), for example, In 2019, Epacta and Moon Age are the letter E: letter A b c d e f g h i l l m n p q r s t i Age 16 18 19 21 22
22 24 24 24 26 27 27 27 29 1 2 3 4 5 Letter A B C C E F F F G H N N Age 6 7 8 10 11 11 11 13 14 15 Então, em 6 de dezembro de 2019, a idade da lua é 10 Os Comuns e contendo fotos e outros arquivos tirados do computador
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