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01. A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) é uma organização supranacional — que extrapola 

as fronteiras nacionais — criada para implantar um mercado econômico comum e promover relações 
amistosas e de cooperação entre os países-membros. Importante destacar que em 1991 terminou a 
antiga URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Diante disso, surge a necessidade de 
integrar os países dominados pelo Rússia Socialista, além de apresentar novas perspectivas nos 
campos social, político e econômico. 

 
02. Embora seja muitas vezes confundida com um bloco econômico, a CEI não envolve políticas 

comerciais, característica essencial para a formação de um bloco. No entanto, os países membros 
compartilham alguns acordos políticos e econômicos, entretanto, cada um possui sua independência. 
Os países envolvidos, compartilham algumas semelhanças, por exemplo, a utilização de uma única 
moeda: o rublo russo. 
Uma caraterística importante da CEI é que sua criação visava sobretudo descentralizar o poder, que 
antes estava concentrado pela URSS. Embora a ideia fosse promover a paz e fomentar as relações 
comerciais, políticas e culturais entre os países membros, muitos conflitos de caráter étnicos, sociais 
e regionais surgiram entre os envolvidos. 

 
03. Os russos têm interesse no leste da Ucrânia porque se os rebeldes tomarem o controle da cidade, 

Moscou ganharia um acesso por terra à Crimeia, em vez de ter de construir uma ponte entre o país 
e a península, outrora território ucraniano, evitando um gasto bastante elevado. 
A Crimeia é uma província semiautônoma da Ucrânia localizada na região sul do país, em uma 
península situada às margens do Mar Negro. Trata-se de uma zona que pertencia aos ucranianos 
mas foi anexada pela Rússia em 2014, mas a anexação não é reconhecida pela Ucrânia. 

 
04. O principal valor estratégico da Crimeia é, sem dúvida, a sua posição geográfica. A região representa 

uma saída importante para o Mar Negro, que é o único porto de águas quentes da Rússia. Isso 
significa que essa zona possui relevância tanto em nível comercial quanto no plano militar para os 
russos, por facilitar a movimentação de cargas e por garantir o controle do canal que liga esse mar 
ao Mar de Arzov e depois ao mar Mediterrâneo, passando pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. 


