Província de Gunma

Se voce já acabou de tomar a 3ª. dose da vacina do COVID-19,
poderá participar do sorteio e receber o prêmio.
Requisitos para participar

Pessoas que poderão participar
⚫

⚫

Pessoas com menos de 64 anos.
(Pessoas que nasceram após 1º de
dezembro de 1956).
Pessoas que possuem o atestado de
residência
(Juuminhyou)
na
Província de Gunma no momento da
terceira vacinação.

⚫

⚫

Pessoas que tomaram a 3º dose da
vacina do COVID-19 até 30 de abril
de 2022.
Pessoas que participaram através do
LINE até 31 de maio de 2022.

Participando do sorteio você poderá ganhar um prêmio!
（Exemplos dos prêmios）

Relógio de mergulho

1caixa de Guaraná
（24 unidades x 350 ml）

1 pizza brasileira tamanho L

Bicicleta elétrica

Churrasco Don (tigela)
Para 2 pessoas

Almofada de couro

2,000 ienes
Prestígio

Cupom de refeição em
restaurante brasileiro no
valor de 2,000 ienes

em

Máscara cirúrgica

Comer churrasco à
vontade

Kit com vários tipos de
queijo

Para informações sobre efeitos e reações colaterais da terceira dose ou sobre o sorteio, veja a homepage
da Província de Gunma.

Província de Gunma

Para as pessoas que já
acabaram de tomar a 3ª.
dose da vacina!
ccc“coantecedencia

Como participar do sorteio para receber o
prêmio
1. Sorteio do prêmio
As pessoas com menos de 64 anos（que nasceram após
1º de janeiro de 1956）e que tomaram a 3º dose da
vacina até 30 de abril de 2022, poderão participar do
sorteio para receber o prêmio.
◆Prazo para participação・・・até as 17 horas do dia
31 de maio de 2022

2. Como participar do sorteio
Participe do sorteio através do LINE seguindo as etapas de
①～⑤.
① Registre como amigo a conta oficial do
LINE da Província de Gunma chamado
ぐ ん ま け ん で じ た る まどぐち

「群馬県デジタル 窓口 - Gunma-Ken
Dejitaru Madoguchi」
ぐ ん ま け ん で じ た る まどぐち

② Através do menu「群馬県デジタル 窓口 Gunma-Ken Dejitaru Madoguchi」
か い め わ く ち ん ちゅうせん

selecione o 「3回目ワクチン 抽 選
もうしこみ

申 込 - Sankai me Wakuchin Chuusen
Moushikomi」．

③ Responda as perguntas sobre a vacina

④ Depois que responder corretamente
todas as perguntas sobre a vacina, avance
para a tela “chuusen moushikomi wa
cochira”, selecionando o botão verde.

⑤ Na tela de participação escolha o prêmio
que gostaria de ganhar, preencha seu
nome , e endereço.

Para informações sobre efeitos e reações colaterais da terceira dose ou sobre o sorteio, veja a homepage
da Província de Gunma.

