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(Com 14 figuras no texto)

Gragas a cortezia do Doutor P. H. Ar-
naud Jr., curador de Insetos da Academia
de Ciencias da Calif6rnia, o autor pode es-
tudar uma extensa colegio de mirideos neo-
tropicais, coligidos em varios paises da Ame-
rica Central e America do Sul. Nesse mate-
rial foram encontrados urm genero e cinco
especies novas, descritos e ilustrados neste
trabalho.

As ilustragoes que figuram no texto sao
de autoria de Paulo Wallerstein e Luiz An-
tonio Alves Costa.

Incafulvius n. g.

Cylapinae, Fulviini. Caracterizado pela
forte elevagao do disco do pronoto e pelo
comprimento do rostro.

Corpo alongado, liso, revestido de pu-
bescencia semi-adpressa e algumras cerdas
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longas e erectas no hemielitro. Cabega visi-
velmente mais longa que larga, inclinada pa-
ra a frente; olhos distantes do pronoto por
umr espago aproximadamente igual 'a gros-
sura do segmento I da antena, prolongados
inferiormente ate o nivel mediano da gena;
vertice arredondado, liso, fronte deprimida
levemente, clipeo, jugo, loro e gena visivel-
mente alongados, epifaringe foliacea, depri-
mida, gula comr largo sulco mediano; rostro
muito longo, alcangando o VII segmento ab-
dominal, segmento. I alcangando posterior-
mente apenas o rneio da gula; antena inseri-
da na frente do olho, pedunculo ocular dis-
tante da margem anterior do olho por um
espago aproximadamente igual a grossura
do segmento I da antena, que por sua vez,
possui comprimento aproximadamente igual
a largura da cabeqa (segmentos II-IV mu-
tilados no holotipo); pronoto de forma pe-
culiar, disco fortemente entumescido, liso,
arredondado, colar bemr destacado, estreito,
margens laterais planas, finamente carena-
das, levemente reintrantes no tergo basal.
angulos umerais arredondados, achatados.


