
Selecione e marque 7 números no quadro A! 
Marque os 7 números que você elegeu entre os 37 números que podem ser escolhidos!  

Nesta loteria, você pode escolher os números que mais gosta. 
Com qual destas você pode ter sua chance?

STEP

1

Você tem a chance de ganhar um grande prêmio com 7 números!

Torne-se um milionário escolhendo 6 números!

Selecione e marque 6 números no quadro A!
Marque os 6 números que você elegeu entre os 43 números que podem ser escolhidos!

1
STEP

Não é necessário marcar “Quick Pick” no cartão de solicitude. 
Pode ser comprado apenas dizendo "Quick Pick"

Não é necessário marcar “Quick Pick” no cartão de solicitude. 
Pode ser comprado apenas dizendo "Quick Pick"

Caso o prêmio se acumule, uma quantia alta pode ser ganha.
É chamado “acúmulo do prêmio” o valor excedente que se acumula no primeiro prêmio do seguinte sorteio, caso não haja 

nenhum ganhador do prêmio no grau correspondente, ou quando o valor do prêmio ultrapassa o valor máximo.

Caso o prêmio se acumule, uma quantia alta pode ser ganha.
É chamado “acúmulo do prêmio” o valor excedente que se acumula no primeiro prêmio do seguinte sorteio, caso não haja 

nenhum ganhador do prêmio no grau correspondente, ou quando o valor do prêmio ultrapassa o valor máximo.

* Sorteio toda sexta-feira  * 1 cupom 300 ienes 

1º prêmio máximo de
 600 milhões de ienes

(valor teórico)

No caso de acumulação de prêmios
1º prêmio máximo de 1 bilhão de ienes

Caso você tenha dúvidas sobre quais números escolher, use o Quick Pick！
Marcando aqui, 
o computador irá selecionar os seus números. 

Se você quiser selecionar mais, 
escreva nos quadros do B ao E.

Se você quiser comprar 2 ou mais cupons 
com o mesmo número, marque a quantidade de 
cupons. (Podem ser indicados até 10 cupons)
Se você quiser comprar o mesmo número
para outros sorteios, marque as vezes em que deseja 
participar, incluindo esta vez. (Pode ser indicado até 5 vezes)  

O prêmio 
pode 
acumular

Valor do prêmio / Condições do sorteio

Os 7 números e os 
2 números de 
bonificação *são 
determinados 
através de sorteio 
*Os números de 
  bonificação são 
  usados apenas para 
  determinar o 2º e 6º 
  prêmio. 

Prêmio Valor do prêmio Condições Probabilidades de ganhar

1º prêmio
2º prêmio 
3º prêmio  
4º prêmio
5º prêmio
6º prêmio

600 milhões de ienes
aprox. 7.3 milhões de ienes 

aprox. 730 mil ienes
9,100 ienes
1,400 ienes
1,000 ienes

Os 7 números devem coincidir
6 números e um número de bonificação devem coincidir 
6 números devem coincidir
5 números devem coincidir
4 números devem coincidir
3 números e 1 ou 2 números de bonificação devem coincidir 

1／10,295,472
aprox. 1／735,391
    aprox. 1／52,528
  aprox. 1／1,127
      aprox. 1／72
  aprox. 1／42

*A sobreposição de prêmios não é aceita. É dada preferência aos prêmios mais altos.
* O valor do prêmio muda em cada sorteio de acordo com o valor total das vendas e com os cupons ganhadores.

No caso de acumulação do prêmio
1º prêmio máximo de 600 milhões de ienes

* Sorteio toda segunda-feira e quinta-feira   * 1 cupom 200 ienes

1º prêmio máximo de
200 milhões de ienes

(valor teórico)

Caso você tenha dúvidas sobre quais números escolher, use o Quick Pick！
Marcando aqui, 
o computador irá selecionar os seus números. 

Se você quiser selecionar mais, 
escreva nos quadros do B ao E.

Se você quiser comprar 2 ou mais cupons 
com o mesmo número, marque a quantidade de 
cupons. (Podem ser indicados até 10 cupons)
Se você quiser comprar o mesmo número
para outros sorteios, marque as vezes em que deseja 
participar, incluindo esta vez. (Pode ser indicado até 10 vezes)  

O prêmio 
pode 
acumular

Valor do prêmio / Condições do sorteio
Prêmio Valor do prêmio Condições Probabilidades de ganhar

1º prêmio
2º prêmio 
3º prêmio  
4º prêmio
5º prêmio

200 milhões de ienes
aprox. 10 milhões de ienes 

300 mil ienes
6,800 ienes
1,000 ienes

Os 6 números devem coincidir
5 números e um número de bonificação devem coincidir 
5 números devem coincidir
4 números devem coincidir
3 números devem coincidir 

1／6,096,454
aprox. 1／1,016,076
    aprox. 1／28,224
  aprox. 1／610
      aprox. 1／39

*A sobreposição de prêmios não é aceita. É dada preferência aos prêmios mais altos.
* O valor do prêmio muda em cada sorteio de acordo com o valor total das vendas e com os cupons ganhadores.

(como regra geral é um valor fixo) 

*O número de 
   bonificação é 
   usado apenas para 
   determinar o 2º 
   prêmio.

Os 6 números 
e o número de 
bonificação *serão 
determinados 
por sorteio.



Não é necessário marcar “Quick Pick” no cartão de solicitude.
 Pode ser comprado apenas dizendo "Quick Pick"

Não é necessário marcar “Quick Pick” no cartão de solicitude.
 Pode ser comprado apenas dizendo "Quick Pick"

Destaque para a probabilidades de ganhar! Com 5 números pode ser obtido um grande prêmio! 

* Sorteio toda terça-feira  * 1 cupom 200 ienes

Selecione e marque 5 números no quadro A!
Marque os 5 números que você elegeu entre os 31 números que podem ser escolhidos!

STEP

1

* Sorteio toda quarta-feira * 1 cupom 200 ienes

Alinhamento em horizontal, vertical e diagonal!

Selecione e marque 1 número dos 5 números de cada quadro!
Dos 9 quadros (3 quadros tanto horizontal como vertical), há 8 quadros onde você pode escolher, 
pois o quadro central não inclui (FREE/livre), dos 5 números figurados em cada quadro, 
escolha 8 números em total para conseguir os números ganhadores. 

1
STEP

1º prêmio (valor teórico)

Aprox. 10 milhões de ienes

Caso você tenha dúvidas sobre quais números escolher, use o Quick Pick！
Marcando aqui, 
o computador irá selecionar os seus números. 

Se você quiser selecionar mais, 
escreva nos quadros do B ao E.

Se você quiser comprar 2 ou mais cupons 
com o mesmo número, marque a quantidade de 
cupons. (Podem ser indicados até 10 cupons)
Se você quiser comprar o mesmo número
para outros sorteios, marque as vezes em que deseja 
participar, incluindo esta vez. (Pode ser indicado até 5 vezes)  

Valor do prêmio / Condições do sorteio

Os 5 números e os 
1 números de 
bonificação *são 
determinados 
através de sorteio 
*Os números de 
  bonificação são 
  usados apenas para 
  determinar o 2º prêmio. 

Prêmio Valor do prêmio Condições Probabilidades de ganhar

1º prêmio
2º prêmio 
3º prêmio  
4º prêmio

aprox. 10 milhões de ienes
aprox. 150 mil ienes

10 mil ienes
1,000 ienes

Os 5 números devem coincidir
4 números e um número de bonificação devem coincidir 
4 números devem coincidir
3 números devem coincidir 

1／169,911
aprox. 1／33,982
    aprox. 1／1,359
  aprox. 1／52

*A sobreposição de prêmios não é aceita. É dada preferência aos prêmios mais altos.
* O valor do prêmio muda em cada sorteio de acordo com o valor total das vendas e com os cupons ganhadores.

1º prêmio (valor teórico)

Aprox. 5,55 milhões de ienes

Caso você tenha dúvidas sobre quais números escolher, use o Quick Pick！
Marcando aqui, 
o computador irá selecionar os seus números. 

Se você quiser selecionar mais, 
escreva nos quadros do B.

Se você quiser comprar 2 ou mais cupons 
com o mesmo número, marque a quantidade de 
cupons. (Podem ser indicados até 10 cupons)
Se você quiser comprar o mesmo número
para outros sorteios, marque as vezes em que deseja 
participar, incluindo esta vez. (Pode ser indicado até 5 vezes)  

Divirta-se 
jogando bingo!

aprox. 5,55 milhões de ienes
300 mil ienes
45,000 ienes
18,200 ienes
2,500 ienes
700 ienes 
200 ienes

8 linhas completas
6 linhas completas
5 linhas completas
4 linhas completas
3 linhas completas
2 linhas completas
1 linha completa 

Valor do prêmio / Condições do sorteio
Prêmio Valor do prêmio Condições Probabilidades de ganhar

*A sobreposição de prêmios não é aceita. É 
  dada preferência aos prêmios mais altos.
*O valor do prêmio muda em cada sorteio de 
  acordo com o valor total das vendas e com os 
  cupons ganhadores.

O número de cada 
quadro é determinado
por sorteio.
O valor do prêmio é determinado 
através da quantidade de 
linhas que foram formadas.

1º prêmio
2º prêmio 
3º prêmio  
4º prêmio
5º prêmio
6º prêmio
7º prêmio (como regra geral é um valor fixo) 

1／390,625
aprox. 1／24,414
aprox. 1／8,138
aprox. 1／2,035
aprox. 1／313
aprox. 1／59
aprox. 1／7



STEP

2

Escolha 4 dígitos do seu agrado e ganhe!

Selecione e marque o número de 
cada dígito do quadro A!
O número de cada dígito do 0 ao 9. Marque um total de 
4 números selecionando um de cada dígito.

Decida o tipo de inscrição
Selecione e marque um tipo de 
inscrição entre os tipos exibidos.

STEP

1

Selecione 3 dígitos para jogar com prudência!

* Sorteio de segunda-feira a sexta-feira  * 1 cupom 200 ienes 

* Sorteio de segunda-feira a sexta-feira  * 1 cupom 200 ienes 

Não é necessário marcar “Quick Pick” no cartão de solicitude. 
Pode ser comprado apenas dizendo "Quick Pick"

Não é necessário marcar “Quick Pick” no cartão de solicitude. 
Pode ser comprado apenas dizendo "Quick Pick"

Sorteios todos os
dias de segunda-feira

a sexta-feira

Sorteios todos os
dias de segunda-feira

a sexta-feira
Escolha 
3 dígitos!

Desde cima, “Completo” , “Caixa” , “Jogo”

Completo (valor teórico 900 mil ienes)
Aprox. 1 milhão de ienes

Escolha
4 dígitos!

Caso você tenha dúvidas sobre quais 
números escolher, use o Quick Pick！
Marcando aqui, o computador irá selecionar os seus números. 

Se você quiser selecionar mais, 
escreva nos quadros do B ao E.

Se você quiser comprar 2 ou mais cupons 
com o mesmo número, marque a quantidade de 
cupons. (Podem ser indicados até 10 cupons)

Se você quiser comprar o mesmo número
para outros sorteios, marque as vezes em que deseja 
participar, incluindo esta vez. (Pode ser indicado até 10 vezes)  

Valor do prêmio / Condições do sorteio
Valor do prêmio Condições Probabilidades de ganharPrêmioOs 4 dígitos

são determinados 
através de sorteio. 

Completo
Caixa

Jogo    Completo
Caixa

1／10,000
aprox. 1／417

aprox. 1／10,000
aprox. 1／435

* 4 números iguais como “1111” não podem ser solicitados no caso do “Jogo” ou “Caixa” .
*O valor do prêmio muda em cada sorteio de acordo com o valor total das vendas e dos cupons ganhadores.

Os 4 números e a ordem devem coincidir.
Os 4 números devem coincidir. (A ordem não é levada em consideração)

Em um cupom pode aplicar a 
metade na opção de completo e caixa. 

900,000 ienes
37,500 ienes
468,700 ienes
18,700 ienes

Completo (valor teórico 90 mil ienes)
Aprox. 100 mil ienes

Selecione e marque o número de 
cada dígito do quadro A!

O número de cada dígito do 0 ao 9. Marque um total de 
4 números selecionando um de cada dígito.

Selecione e marque um tipo de 
inscrição entre os tipos exibidos.

Decida o tipo de inscrição 

Caso você tenha dúvidas sobre quais 
números escolher, use o Quick Pick！
Marcando aqui, o computador irá selecionar os seus números. 

Se você quiser selecionar mais, 
escreva nos quadros do B ao E.

Se você quiser comprar 2 ou mais cupons 
com o mesmo número, marque a quantidade de 
cupons. (Podem ser indicados até 10 cupons)

Se você quiser comprar o mesmo número
para outros sorteios, marque as vezes em que deseja 
participar, incluindo esta vez. (Pode ser indicado até 10 vezes)  

Caso queira solicitar o “Mini” , escolha 
apenas os últimos dois (2) dígitos, selecione 
e marque os números que são do seu agrado. 

Desde cima, “Completo” , “Caixa” , “Jogo” e “Mini”

Valor do prêmio / Condições do sorteio
Valor do prêmio Condições Probabilidades de ganharPrêmioOs 3 dígitos

são determinados 
através de sorteio. 

Completo
Caixa

Jogo    Completo
Caixa

1／1,000
aprox. 1／167

1／1,000
 1／200
1／100

* 3 números iguais como “111” não podem ser solicitados no caso do “Jogo” ou “Caixa” .
*O valor do prêmio muda em cada sorteio de acordo com o valor total das vendas e dos cupons ganhadores.

Os 3 números e a ordem devem coincidir.
Os 3 números devem coincidir. (A ordem não é levada em consideração)

Em um cupom pode aplicar a 
metade na opção de completo e caixa. 

Os dois últimos dígitos e a ordem coincidem.

90,000 ienes
15,000 ienes
52,500 ienes
7,500 ienes
9,000 ienesMini 



Guia da loteria “Raspa e Ganha”

Ganhador

Imagem antes de raspar

Imagem de bilhete de loteria Imagem de bilhete de loteria

Imagem depois de raspar 

・・・・・ ・・・・・ ・

 ・ ・ ・・・・・

・・・  ・ ・ ・

Raspe com uma moeda dentro do quadro vermelhoExemplo

é de 50 mil a 100 milhões de ienes 

Você sabe o que ganhou ao raspar o cupom!   
Busque sua chance divertindo-se jogando. 

O “Raspa e Ganha” possui vários tipos que são vendidos ao mesmo tempo. 
Desde tipos com prêmio de um valor alto, 
assim como também há alguns que possuem vários prêmios.  
Quando os desenhos que aparecem após raspar estão alinhados ou 
coincidem se ganha um prêmio. 
Os preços são de 3 tipos, 100 iene, 200 ienes e 300 ienes. 
Podem ser comprados em qualquer momento nos postos de venda de loteria. 

O primeiro prêmio de “Raspa e Ganha” 

Raspa!
Raspa!

Não raspe 
depois 
deste 
espaço

Fácil!
Rápido!

Como comprar
Modo de “Raspar”

Raspe tudo o que está dentro do quadro vermelho (quadro delineado com linhas vermelhas).
Para saber se ganhou ou perdeu, pergunte ao  atendente do posto 
de venda “ATARI DESUKA?”

Caso seja ganhador, o atendente do posto de venda lhe dirá “OMEDETO”. 
Caso tenha perdido lhe dirá “ZAN-NEN”

Os padrões com os quais se ganha muda cada vez, motivo pelo 
qual o atendente do posto de venda deve verificar.（ ）

O atendente de vendas não está capacitado em idiomas 
estrangeiros, portanto responderá em um japonês básico.（ ）




