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TRL GLOBAL FOUNDATION 

FUNDAÇÃO GLOBAL DA TRL 

 

HUMANISMO 

MITIGAÇÃO DA DESIGUALDADE 

      O patrimônio líquido dos 2.473 bilionários do mundo é de mais de US $ 7,7 trilhões, o que equivale 

ao PIB de quatro quintos dos países do mundo em 2015. Em seu livro The Spirit Level: Why Greater 

Equality Makes Societies Stronger, Richard Wilkinson and Kate Pickett demonstram que a desigualdade 

leva a um aumento do crime e conflitos nacionais e religiosos. É por isso que a luta contra a 

desigualdade mundial é do interesse de todos nós, independentemente de nossa situação social ou 

financeira. 

A TRL fornece uma solução controlada para todos os aspectos desse problema. 

MIGRAÇÃO ADMINISTRADA 

O problema da migração e dos refugiados tem sido particularmente agudo na UE nos últimos anos. Isso 

é em parte uma consequência da guerra e da pobreza, que inevitavelmente têm suas raízes na falta de 

instituições democráticas e nos direitos e liberdades que elas geram. 

      A TRL cria os pré-requisitos para tais instituições e também garante uma renda universal para todos 

os que foram cidadãos nos últimos 20 anos. 

DIREITO À RELIGIÃO, GÊNERO E IGUALDADE RACIAL    

Um meio de garantir a responsabilidade coletiva, que está faltando em muitos países. A TRL cria um 

sistema sustentável no qual todos têm uma participação, o que significa que todos têm oportunidades 

iguais na prática, não apenas na teoria. 

FINANCIAMENTO PARA MEDICINA 

A criptomoeda TRL pode ser gasta em serviços médicos como parte do programa global de parcerias da 

TRL, que credenciam centros médicos em todo o mundo.  

COMBATE À POBREZA 

  O salário médio nos 35 países com o maior salário médio (cerca de 700 milhões de adultos) é de US 

$2.408, enquanto nos 99 países com o salário médio mais baixo, o valor é de apenas US $170. Assim que 

o TRL começar a ser usado, países com baixos rendimentos e progresso lento no campo de Direitos e 

Liberdades receberão em conjunto um reforço do TRL Local Fund (Fundo Local da TRL)  de até US 

$445*700 milhões = US $311 bilhões. Mais de US $225 bilhões serão canalizados para programas 

humanitários e para o desenvolvimento dos fundamentos da vida no século 21. Isso deve ter um 

impacto na vida de mais de dois bilhões de pessoas diretamente e nos afetar indiretamente. 

TERRORISMO DECORRENTE DA POBREZA E FALTA DE EDUCAÇÃO 

A pobreza e a falta de educação de alta qualidade sempre foram fatores-chave que contribuíram para o 

aumento do terrorismo. 

Um dos objetivos da TRL é resolver o problema do desequilíbrio no desenvolvimento social e econômico 

e o fracasso de alguns países em se desenvolver de forma constante, com o objetivo final de garantir a 

segurança global  
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UM MUNDO PARA AS NOSSAS CRIANÇAS VIVEREM 

Um mundo onde um mecanismo social global funciona para proteger a propriedade privada e o 

indivíduo, e onde o direito de expressar opiniões críticas, inclusive de estados, nunca pode ser 

classificado como crime.   

FINANCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO 

      A criptomoeda TRL pode ser gasta em serviços educacionais como parte do programa global de 

parcerias da TRL, que as organizações educacionais credenciadas em todo o mundo irão assinar. 

 

DIREITOS E LIBERDADES 

DIREITOS HUMANOS 

     A TRL é um mecanismo social descentralizado que motiva a ação direta sobre os desafios mundiais na 

esfera dos Direitos e Liberdades. 

_____________________________________________________________________________ 

IMPLEMENTAÇÃO 

     Os fatores que têm o efeito mais negativo na classificação de TRL de um país incluem classificações 

baixas de organizações globais de defesa e falha em cumprir as decisões dos tribunais internacionais. 

MECANISMO ANTI-REPRESSIVO 

     A TRL torna impossível que eventos como o Holocausto ou a repressão em massa na URSS, em que 

dezenas de milhões de pessoas morreram, voltem a acontecer. 

PROTEÇÃO DE JORNALISTAS E ATIVISTAS 

     A TRL cria um escudo social para jornalistas e ativistas que investigam abusos dos direitos humanos, 

mesmo em lugares onde as autoridades locais são muito poderosas, o que é de importância crítica em 

países com direitos e liberdades subdesenvolvidos. 

FINANCIAMENTO PARA ONGs   

    Um dos fatores mais importantes por trás da maneira como os algoritmos da TRL funcionam é a mídia 

independente e organizações sem fins lucrativos. A TRL Global Foundation reservará um orçamento 

significativo para apoiar essas organizações em todo o mundo. 

ENGAJAMENTO CIVIL 

    A TRL irá desafiar a ideia preconcebida de que os direitos humanos são uma questão para os ativistas, 

ou a responsabilidade dos estados. A maneira como a TRL trabalha estimula o ativismo individual e 

torna a cultura dos direitos humanos aberta ao envolvimento em massa. 

 

ECONOMIA 

IMPACTO/INVESTIMENTO SOCIAL 

  Investir na TRL numa fase inicial oferece a oportunidade exclusiva de fazer com que as suas finanças 

funcionem globalmente para alcançar objetivos na esfera do desenvolvimento sustentável. Isso é 

filantropia genuína, para o bem de toda a humanidade. 
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4.5 BILHÕES DE PESSOAS NO SISTEMA 

  O número de usuários de TRL é igual ao número de habitantes adultos do planeta Terra. 

RENDA BÁSICA GLOBAL INCONDICIONA 

  A TRL é um mecanismo fundamental para a cooperação entre cidadãos e estados numa economia que 

inclui inteligência artificial e uma renda básica universal. 

ECONOMIA 4.0 

  Como parte da quarta revolução industrial, o TRL aumenta a transparência da economia e a torna mais 

previsível. O sistema elimina as questões das divisões de classe e a potencial instabilidade política, 

criando um novo mundo. 

DINHEIRO PÚBLICO 

O Token of Peace(Token da Paz) é um produto derivado com base tecnológica para a alocação de 

finanças públicas e uma opção para o desenvolvimento do bem-estar social público no futuro. 

Prevê-se que o Token of Peace se torne uma opção de investimento atraente para os países 

necessitados para elevar o nível de direitos e liberdades. 

BLOCKCHAIN E CRIPTOMOEDA 

    A TRL é baseada em blockchain, o que significa que todas as operações realizadas serão maximamente 

transparentes e controladas. 

     O Token of Peace passará por vários estágios da OIC, cujo objetivo final é criar uma criptomoeda 

internacional reconhecida por todos os países do mundo como um sistema de pagamento e pela ONU 

como medida de Direitos e Liberdades. 
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