
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

Toyota, unha gran multinacional xaponesa 

A fábrica de automóbiles Toyota é unha das maiores multinacionais mundiais con presenza 

na maioría dos países. 

Toyota Motor Corporation é un fabricante  de automóbiles xaponés con sede en Toyota (Xapón) que 

ten fábricas e oficinas arredor de todo o mundo. A empresa foi fundada en 1933 por Kiichiro 

Toyoda. . (…)  É a quinta empresa máis grande do mundo e unha das tres maiores empresas do 

sector (…) desafiando aos fabricantes de automóbiles estadounidenses (…). Produce automóbiles, 

camións, autobuses e robots e proporciona servizos financeiros a través da súa subsidiaria Toyota 

Financial Services e participa noutras liñas de negocio. (…). 

No segundo semestre de 2011, Toyota perdeu o liderado do mercado mundial de automotores, a 

causa da recesión industrial sucedida como produto do terremoto que afectou a Xapón o 11 de 

marzo dese ano. A perdas calculadas, rondaban o 29,9% da produción total do xigante xaponés, o 

cal foi acompañado tamén polas perdas sufridas polos seus competidores Honda, Nissan e 

Mitsubishi. No monetario, calcúlanse perdas de case 1714 millóns de euros, xa que a súa recadación 

no primeiro trimestre de 2011 foi de 9,9 millóns de euros, cifra moi inferior aos 1724 millóns de 

euros do mesmo trimestre de 2010. Porén, en 2012 Toyota volvió a posicionarse como primeiro 

fabricante mundial de coches por ventas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota 

 

Terrorismo contra os EE UU 

O 11 de setembro de 2001 o mundo asistiu en directo á destrución das Torres Xemelgas de 

Nova York, un símbolo do capitalismo, por dous avións pilotados por terroristas islámicos 

suicidas. Ao mesmo tempo, outro avión impactaba contra o edifico do Pentágono, a sede 

central do exército norteamericano. Bin Laden e a organización Al Qaeda reivindicaron a 

autoría dos atentados. 

 

Aquí está América golpeada por Alá Omnipotente nun dos seus órganos vitais, cos seus máis 

grandes edificios destruídos. (…) O que América está padecendo agora é só unha mostra do que nós 

temos padecido. A nosa nación islámica estivo padecendo durante máis de oitenta anos humillación 

e desgraza, os seus fillos asasinados, o seu sangue derramado, os seus lugares santos profanados. 

Alá bendiciu un grupo de vangarda dos musulmáns, a primeira liña do islam, para destruír América. 

Un millón de nenos inocentes están morrendo (…) en Iraq sen ningunha culpa e non oímos ningunha 

denuncia. (…) Os tanques israelís irromperon violentamente en Palestina, en Ramala, Rafah e Beit 

Jala e en moitos outros lugares da terra do islam e non oímos a ninguén alzar a súa voz ou 

reaccionar. (…) 

Eu dígovos que estes acontecementos dividiron o mundo en dous campos: o campo dos crentes e o 

campo dos infieis. (…) Cada musulmán debe levantarse para defender a súa relixión. (…) A América 

e a súa xente dígolles poucas palabras: Xuro por Alá que América non vivirá en paz ata que a paz 

reine en Palestina e ata que os exércitos dos infieis non saian da terra de Mahoma. 
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