Santander chega a Caldas Novas com
agência de atendimento a clientes
São Paulo, 26 de março de 2018 - NOTA DE IMPRENSA
O Santander acaba de chegar em Caldas Novas, município do sul de Goiás. A população da cidade e
região já pode realizar suas transações bancárias na agência localizada na Rua Coronel João Batista,
quadra 13, Lote 09, S Central.
A nova agência faz parte do plano de interiorização do Banco que, ainda neste ano, pretende
inaugurar, no total, 28 locais de atendimento ao público em municípios onde ainda não está
presente no País. Para o superintendente executivo da rede Centro Oeste do Santander, Vinícius
Liborio Pinto, Caldas Novas é a maior estância hidrotermal do mundo, com águas que brotam do
chão em temperaturas que variam de 43 a 70 graus. A cidade possui 84.900 habitantes fixos, visitado
anualmente por mais de 3 milhões de turistas de todo o Brasil e do mundo, e, na alta temporada, a
cidade chega a ter mais de 500 mil pessoas entre moradores e turistas.
Para Liborio, além do turismo e serviços, que representam 53,9% do PIB do município, a cidade
também é destaque no agronegócio, com plantio de soja, milho e outras culturas. “Estamos muito
felizes e orgulhosos de estar presente em uma das capitais do Turismo no Centro Oeste e que ainda
possui uma vocação ao Agronegócio. Sem dúvida vamos contribuir para que as pessoas e os
negócios de Caldas Novas e região prosperem”, ressalta Liborio.
A agência de Caldas Novas conta com uma equipe de sete pessoas, entre gerentes, coordenadores
de atendimento e caixas que atenderão tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas. Possui ainda dois
caixas eletrônicos.
Além das transações bancárias mais corriqueiras – como abertura de conta, pagamentos, saques,
depósitos, consulta de extrato, transferências -, as pessoas poderão ter acesso aos produtos de crédito
do Santander, como consignado e imobiliário; de investimentos e cartões e soluções para pessoas
físicas.
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