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COMUNICADO AO MERCADO
Participação em eventos on-line: 22/Nov. a 26/Nov.
TIM S.A. (“TIM” ou “Companhia”) (B3: TIMS3; NYSE: TIMB), em atendimento ao Ofício-Circular nº 7/2020CVM/SEP e em conformidade com as disposições da resolução CVM nº 44/21 e da Instrução nº 480/09,
comunica aos CVM seus acionistas e ao mercado em geral a participação de seus executivos em eventos
on-line, conforme segue:
Vicente Ferreira - Head of Investor Relations at TIM Brasil.
Evento: Centro de Pesquisas em Mercado de Capitais e Relações com Investidores FECAP & IBRI "Guidance".
Data e horário: 22 de Novembro de 2021, às 17:30h.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-qwBse0_tDo
Temas a serem discutidos: Apresentação do resultado da pesquisa realizada pela FECAP e IBRI sobre
as principais premissas e a importância de divulgação de Guidance por Companhias abertas. O Head de
Relações com Investidores da TIM S.A. abordará as premissas macro de elaboração e divulgação de
Guidance ao Mercado
Marco Di Costanzo - Network Director at TIM Brasil.
Evento: Tech Forum Latam
Data e horário: 24 de Novembro de 2021, às 15:30h.
Link: http://networkeventos.com.br/?post_type=eventos&p=8006
Temas a serem discutidos: O Futuro e Evolução das Telecomunicações na América Latina.
Evento: TIM Talks
Paulo Humberto - Head of Corporate Solutions at TIM Brasil.
Marco Di Costanzo - Network Director at TIM Brasil.
Data e horário: 23 de Novembro de 2021, às 16:30h.
Link: https://www.youtube.com/c/timbrasil
Temas a serem discutidos: Um panorama concreto e revelador sobre a evolução da sociedade que vai
ser trazida com a chegada do 5G e das suas aplicações, que vão mudar pra sempre a relação entre
pessoas e coisas.
Leonardo Capdeville – CTIO at TIM Brasil.
Data e horário: 25 de Novembro de 2021, às 09:30h.
Link: https://www.youtube.com/c/timbrasil
Inteligência artificial é algo que – além de ser muito falado – está rapidamente se tornando aplicação
concreta e frequente na vida real de todos nós. Mas além do debate mais ético, o que esta acontecendo
de verdade? O que está dando certo e o que não?
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