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llemidlitros visivelmente com tr~s tipos de
plos citados acima, emb6lio explanado, alargado
pam o Apice, cuineo mais longo que largo na base,
membrana transparente, biareolada.

Lado inferior do corpo corn plos curtos,
adpressos, pemas tambdm corn pilosidade curta,
tibias III comr espinhos quase da mesma grossura
de uma tibia.

Especie tipo: Goiastylus goianus n.sp.
Facilmente reconhecivel entre os demais

generos da subfamflia pela presenqa de dois tipos
de pelos e pequenos tufos de escamas pallidas nos
hemielitros.

0 nome generico e alusivo ao Estado de
Goias, Brasil.

Goiastylus golanus n.sp.
(Fig. 2)

Caracterizada pela coloramo do corpo.
Femea: comprimento 4,2 mm, largura 1,7

mm. Cabega: comprimcnto 0,3 mm, largura 0,9
mm, vdrtice 0,30 mm. Antena: segmnento I, com-
primento 0,5 mm; II, 2,0 mm; III, 0,5 mm; IV
mutilado. Pronoto: comprimento 0,8 mm, largura
na base 1,4 mm. Caneo: comprimento 0,70 mm,
largura na base 0,40 mm (holotipo).

Colorago geral do corpo preta no pronoto,
mesoescuto e ciineo, mais pallida nos hemie'litros;
membrana pllida, cabega com duas manchas
palidas no veruice, ao lado dos olhos, pescoso
tambem com duas faixas pallidas atra's dos mes-
mos, preta no meio; plos do corpo pretos e pe-
quenos tufos de escamas pdlidos.

Lado inferior preto, exceto a margem
posterior da mesopleura, peritrema ostiolar, coxas
e trocanteres que sao pallidos.

Macho: desconhecido.
Hiolktipo: femea, (Brasil), Jatahy (Jataf),

Provincia de Goyaz. (Estado de Goias), Bre'sil, na
coleilo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Especie caracteristica pela coloraqao do
pronoto, mesoescuto, escutelo e cuineo.

0 nome especifico e alusivo 'a Goias, Estado
do Brasil.

Orthotylus paraguakensis n.sp.

(Figs. 3, 17-19)

Caracterizada pela coloraqo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,4 mm, largura 1,3
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,8
mm, vdrtice 0,36 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; I1, 0,8 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,2 mm. Cgneo: comprimento 0,70 mm, lar-
gura na base 0,40 mm (holotipo).

Colora~Ao geral do corpo palido-amarelada.
Rostro ultrapassando pouco as coxas I.
Genitdlia: v6sica (Fig. 17) complexa, do tipo

Orthotylini, conforme mostra a ilustraqo.
ParAmero esquerdo (Fig. 18) bipartido no Apice,
com pelos dorsais. Paramero direito (Fig. 19) com
um lobo sub-basal afilado e extremidade apical em
ponta e pelos dorsais.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Paraguay, Horqueta, 1938,

Albert Schulz col., na cole~Ao do Museu Nacional
de Hist6ria Natural dos Estados Unidos da
America, Washington, D.C. Pardtipo: macho.
Mesmas indicaq6es que o tipo, na coleeAo do
autor.

Diferencia-se das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho.

Nome especifico e alusivo 'a Reputblica do
Paraguay.

Paracoris n.gen.

Deraeocorinae, Deraeocorini. Corpo pe-
queno, compacto, profundamente pontuado, reves-
tido de pelos adpressos muito curtos, dando
aspecto de glabro.

Cabeqa afilada pam frente, jugo visto de
cima, fronte sulcada obliquamente, vdrtice fina-
mente marginado posteriormente, olhos
deprimidos, grandes, contiguos ao pronoto; antena
corn segmento I mais curto que a largura do
v6rtice, cerca de 4 vezes mais curto que o II,
ambos com plos curtos, III e IV mutilados; rostro
pouco visivel (exemplar colado em cart~o); clipeo
saliente e curvo superiormente, ranhura presente
entreo jugo e o loro.

Pronoto profundo e esparsamente pontuado,
colar bem marcado, calos baixos, angulos umerais
arredondados, margem posterior reta; mesoescuto
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