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TOKEN UNIVERSAL DE DIREITOS E LIBERDADES  

Rendimento Básico Global Incondicional TRL / ONU 

 

Como funciona. 

 

     TRL é um Renda Básica Global Incondicional. É pago a todos os cidadãos, independentemente de 

quaisquer benefícios e níveis de renda. Os indicadores que afetam o valor que você receberá no final do 

mês estão vinculados ao seu cumprimento de direitos e liberdades em seu país. 

     Nos estágios iniciais, estamos usando os dados de organizações universalmente reconhecidas que são 

especialistas dentro de seu campo.  Cada organização apresenta informações abrangentes para decifrar 

o indicador. 

 

     O valor de TRL é indicado * em um triângulo azul com dígitos brancos grandes (esse valor é duplicado 

em uma linha separada com o parâmetro universal de longo prazo (último ano).  Se o seu país tem um 

coeficiente motivacional ou MTI, use o valor calculado com MTI (localizado logo abaixo do nome do 

país) 

* Veja sua renda básica:   https://trl-global.org/rate  (a versão beta é apresentada em um formato de 
transição (excel doc) 
 

     A renda básica incondicional paga em criptomoeda TRL é baseada no salário médio mensal (líquido) e 

no nível de direitos e liberdades. O acréscimo (alteração de preço de outra forma fixa) da criptomoeda 

TRL é produzida com base no seguinte valor: 40% do salário mensal médio oficial * no país que distribui 

o TRL. É proibida a inclusão da renda dos cidadãos do TRL em dados estatísticos do salário médio mensal 

(40% permite obter um valor suficiente, mas para minimizar rupturas macroeconômicas na ausência de 

dados estatísticos) 

Então dividimos este valor entre os cinco parâmetros de acordo com as classificações de especialistas e 

atribuímos a cada parâmetro um valor percentual. 

     Como o salário médio é indicado em dólares, nos estágios iniciais o TRL seria a moeda estável 

(criptomoeda que está ligado à moeda fiduciária) - 1TRL = $ 1 

 
* De acordo com (figuras de) Eurostat, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico e das Estatísticas Nacionais; 

* O significado de Liberdade de Imprensa e GINI estão ligados a um número relativo, especificamente à classificação do líder. No caso do PF - 

Está a Noruega (o significado é 7.63); GINI - Azerbaijão (o significado é 16.6) 

** Engajamento cívico: para os países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Econômico) - os 

dados foram usados da OCDE - o índice foi usado para os países fora do OCDE GALLUP  

 

 

Por exemplo: 

↓ 
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EUA $ 3120 /// 40% = 1248_TRL 

1248 /// 5 parâmetros (1 parâmetro = 249.6) 

 
1) Índice de desigualdade de gênero: 0,922 (max-1,000) ou [92,2% / 100%] = 249,6 $ / / / 92,2% = US $ 

230,13 

Info: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Relatórios do Desenvolvimento Humano 

2) Direitos Humanos: 86 (max-100) ou [86% / 100%] = 249,6 $ /// 86% = 214,66 

Info: Freedom House (Casa da Liberdade) - Liberdade no Mundo 2018 

3) Liberdade de imprensa: 23,73 (max-1) ou [№1_Noruega: 7,63 / 32,15%) = 249,6 $ /// 32,15% = US $ 

80,25 

Info: Repórteres Sem Fronteiras - Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2018 

4) Pobreza / desigualdade: 41 (max-1) ou [№1_Azerbaijão: 16,6 / 40,49%) = 249,6 $ /// 40,49% = US $ 

101,06 

Info: Banco Mundial - dados de pobreza do índice GINI 

5) Engajamento cívico: 6,8 (max-10) ou [68% / 100%] = 249,6 $ /// 68% = 169,73 

Info: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - Índice para uma Vida 

Melhor 

  
TOTAL: Renda Básica TRL EUA = 795,83 * TRL 

Índice TRL = 63,77% 

 
* excluindo “TRL implementação” e setor especial [religião e igualdade racial] 

 
     A Renda Básica Global Incondicional usa um índice único e um algoritmo chamado 'implementação 

TRL' com o objetivo de representar o nível atual de realização dos compromissos assumidos 

internacionalmente e obrigações no campo dos direitos humanos e proteção ambiental, bem como para 

adesão a novos tratados internacionais que proporcionem um nível mais elevado de proteção para os 

indivíduos a nível doméstico. 

     A 'Implementação TRL', ao contrário do MTI, é a parte mais importante do mecanismo social do TRL 

e, portanto, pode causar uma diminuição do TOTAL do TRL do país.  

 No momento, estamos trabalhando para melhorar o índice TRL / paridade total de energia  

 
Índice de tabela motivacional V1 (MTI) 

↓ 
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O Índice de Tabela Motivacional V1 (MTI) é um índice adicional que também aumenta o TRL TOTAL. Seu 

principal objetivo é incentivar os países de baixa renda com um progresso significativo na proteção dos 

direitos e liberdades. 

 

 

 

 Apenas lembre-se de contar à sua família e amigos sobre TRL  

http://www.trl-global.org/probono

