
Partido que dominou política paraguaia durante 61 anos planeja retorno em 2013 
 
O Partido Colorado, que dominou a política no Paraguai durante 61 anos, até a eleição de 
Fernando Lugo em 2008, se prepara para voltar ao poder nas eleições de abril de 2013. Após a 
destituição de Lugo em 22 de junho, o poder passou a ser exercido pelo presidente Federico 
Franco, que é do Partido Liberal, mas também da corrente conservadora da política paraguaia. 
Cientistas políticos entrevistados pela Agência Estado dizem que os colorados têm um projeto 
para voltar ao poder no próximo ano, aliados aos liberais ou ao ex-general dissidente Lino 
César Oviedo, que quer ser candidato. Dividida após a queda de Lugo, a esquerda paraguaia 
está enfraquecida. 
 
“O Partido Colorado quer voltar ao poder no Paraguai, isso está claro”, diz o professor de 
relações internacionais Mario Sacchi, da Escola Superior de Propaganda e marketing (ESPM). 
“Oviedo é pré-candidato e Lugo não poderá tentar se eleger”, diz Sacchi. Segundo ele, Lugo foi 
um breve parêntese na história paraguaia, dominada pela oligarquia agrária. “Quem manda no 
Paraguai são os latifundiários”, diz. 
 
A possibilidade de volta ao poder pode passar por Oviedo, ex-general que tentou dar um golpe 
de Estado em 1996, se exilou no Brasil e depois voltou ao Paraguai. Mas também pode 
envolver uma figura nova no ambiente conservador, que tente passar uma imagem de 
modernidade, como o próprio presidente Federico Franco, que poderá se candidatar. “Se a 
direita perceber que a candidatura de Oviedo não se viabilizará, buscará outro nome, talvez 
até o próprio Franco”, diz a professora de relações internacionais Cristina Pecequillo, da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
 
Oviedo manifestou o desejo de ser candidato logo após a queda de Lugo no final de junho. O 
ex-general, que tem até um site oficial (http://oviedolinocesar.com), planeja chegar à 
Presidência paraguaia desta vez através da via democrática, se conseguir o apoio dos 
colorados e dos liberais. “Aparentemente, Oviedo é o candidato conservador. Ele criou uma 
dissidência colorada no final da década de 1990, mas poderá compor novamente com o Partido 
Colorado no futuro”, diz o professor de relações internacionais Moisés Marques, da Faculdade 
Santa Marcelina.  
 
“Tudo aponta para um cenário de voto nos colorados, mas o Paraguai é sempre uma 
surpresa”, avalia Marques, lembrando as várias crises institucionais que o Paraguai viveu após 
1989, quando acabou a ditadura de Alfredo Stroessner. O velho caudilho, veterano da Guerra 
do Chaco e que governou o Paraguai com mão-de-ferro entre 1954 e 1989, morreu exilado em 
Brasília em 2006. Stroessner era amado pelos latifundiários e pelos motoristas de táxi de 
Assunção, que colavam retratos do ditador ao lado das imagens de São Cristóvão nos painéis 
nos seus carros nos anos 1970 e 1980. 
 
Oviedo, nesse aspecto, adota a imagem de um caudilho. O ex-general é fluente em guarani, 
idioma indígena que, ao lado do espanhol, é língua oficial no Paraguai e é falado como primeira 
língua por mais da metade da população. 
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