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 “ A economia real se orienta 

pela lei da oferta e da procura. O 

mercado financeiro prefere a lei 

do enfarte e da loucura” 
(Roberto Campos, economista – 1917-2001) 
 

Para desopilar... 

Frases que não podem ser contestadas... 

Minha esposa tem um bom físico. (Albert 
Einstein) 
Nunca pude estudar Direito. (O 
Corcunda de Notre Dame) 
Sempre quis ser o primeiro. (João Paulo 
II) 
O automóvel nunca substituirá o cavalo. 
(A égua) 
Disseram-me para jogar junto à linha 
branca. (Diego Maradona) 
Tenho um nó na garganta. (Tiradentes) 
Gosto da humanidade. (Hanibal Canibal) 
Chega de humor negro! (Ku Klux Klan) 
És a única mulher da minha vida. (Adão) 
Levantarei os caídos e oprimirei os 
grandes. (Sutiã) 

 

BOAS VINDAS 

FIATCAR (Auto Peças) 

      SOS - VENDAS & SERVIÇOS 

      SCE - CONTROLE DE ESTOQUE 

      CRE - CONTAS A RECEBER 

      CPG - CONTAS A PAGAR 

      BAN - BANCOS & CAIXA 

 

 

LapWin 
LFI – LIVROS FISCAIS 

SEF – SISTEMA DE ESCRITURAÇÂO FISCAL 
 

O LFI está completo e exportando para o SEF 
todas as notas de saída e entrada, inclusive 
gerando o inventário. 

 
A idéia é transferir mensalmente as notas de 
entrada e saída para o livro fiscal, onde é 
possível a correção, inclusão ou exclusão das 
mesmas. Uma interface muito mais amigável 
que a apresentada pelo programa do SEF, 
assim fica fácil estar de acordo com as regras 
do governo do estado. 
 
O trabalho de desenvolvimento e estudo é 
todo nosso, mas o ganho de tempo, dinheiro 
e segurança é do cliente da Lap Informática! 
 
Muitos escritórios de contabilidade estão 
cobrando caro por essa digitação, já que a 
maioria do sistemas do mercado não estão 
preparados para essa integração com o 

programa do SEF. 

 


