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Monalocoris neotropicalis sp. n.
(Fig. 6)

Caracterizada pela sua colora~do e dimens6es.
Fe~mea - Comprimento 4,2 mm, largura 1,5 mm. Cabepa: Comprimento
0,2 mm, largura 0,6 mm, vertice 0,26 mm. Antena: Segmento I, comprimento,
0,4 mm; II, 1,1 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,6 mm,
largura na base 1,1 mm.
Colorasao geral preta e amarelo-hialina ao citrino. Cabeqa (exceto vdrtice
em alguns exemplares), colar, pronoto, exceto angulos posteriores, extrema margem basal e faixa mediana longitudinal no disco atingindo para frente
a regiao mediana dos calos, angulos basais do escutelo, regiao basal
do clavo, comissura claval finamente (em alguns exemplares), faixa curva no
apice da veia radial, no c6rio atingindo o apice do emb6lio e do exoc6rio,
extrema margem externa do embolio e do cuneo, margem interna do cdneo
(bem marcada na metade apical) e veias da membrana, pretos ou enfuscados;
1.0 segmento da antena palido-amarelado; segmento II, III, IV, negros. Lado
inferior negro; pernas incluindo as coxas, pAlido-amareladas; femures posteriores corn anel no 1/3 apical e tibias posteriores escuras. Rostro palido-amarelado. Abdome tendendo ao marrom, mais claro na regiao dos tergitos.
Cabea e pronoto brilhantes, pilosidade curta e semi-erecta, emb6lio muito
alargado, veia radial bem marcada.
Macho desconhecido.
Holdtipo - Femea, Troya, 2900 m, VI-65, L. F. Penia, col. Pardtipos: I
femea, mesmas indicao6es do hol6tipo; 3 f~meas, Zamora, III-65, L. F. Penia, col.
Diferencia-se de Monalocoris pallidiceps Reuter, 1907 e Monalocoris emiii ulus (Distant, 1893), pela sua coloracAo e dimensoes.
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Paraproba singularis sp. n.
(Fig. 7)
Caracterizada pela sua colorasAo e dimens6es.
Femea - Comprimento 5,8 mm, largura 1,4 mm. Cabepa: Comprimento
0,4 mm, largura 0,8 mm, vertice 0,34 mm. Antena: Segmento I, comprimento,
0,4 mm; II, 1,7 mm; III, 0,9 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: Comprimento 0,6 mm,
largura na base 1,1 mm.

