O objetivo desta comunicação é esclarecer o tema de horário de verão 18/19. Recentemente foi divulgado
pela imprensa que o horário de verão seria adiado devido ao ENEM, no entanto, no dia 15 de outubro de
2018, houve outra divulgação que o governo voltou atrás mantendo o decreto em vigor assinado em
Dez/2017.
O último decreto oficial assinado no final de 2017 pelo Presidente da República determina início do horário
de verão 2018 no dia 04/11/18. (DECRETO Nº 9.242 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, publicação).

Em Abril/18 a Microsoft disponibilizou os respectivos KBs para atualização das diversas versões de sistemas
operacionais suportadas, evitando problemas já conhecidos.
O artigo abaixo é o mais recente sobre o tema, mas ressalto que desde Abril/2018, data do primeiro KB, já
houve duas novas atualizações que substituem o KB original.
Time zone and DST changes in Windows for Brazil, Morocco, and São Tomé and Príncipe
https://support.microsoft.com/en-us/help/4093753/time-zone-and-dst-changes-in-windows-for-brazilmorocco-and-sao-tome-a
O(s) KB(s) individuais que atualizam seus servidores e clientes Windows são: KB 4093753 (Lançado
16/04/2018), KB 4130978 (Lançado 17/05/2018 – substitui o KB 4093753)) e KB 4339284 (Lançado 24/07/2018
– substitui o KB 4130978). Reinicialização não requerida.

Pontos de atenção:
1. Nenhuma alteração de registro é necessária para os sistemas operacionais suportados pelo update. Boot
não é requerido!
As versões suportadas pelo update são:
•Windows Server 2012 R2
•Windows 8.1
•Windows RT 8.1
•Windows Server 2012
•Windows Embedded 8
•Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
•Windows 7 SP1
•Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

2. Para versões de Windows 10 e 2016, KB’s a partir do último cumulative update de Maio/18 já cobrem o
ajuste de horário de verão 2018/2019. Boot Requerido!
https://support.microsoft.com/en-us/help/4000825/windows-10-windows-server-2016-updatehistory

3. O update está disponível por Windows update (Opcional update), WSUS e também através de download
separado(stand-alone).
Importante: Os clientes que só instalarem updates críticos e de segurança, por exemplo, não terão
seus servidores e estações atualizados para a mudança do horário de verão 2018/2019, pois o update via
Windows Update é opcional.
4. Clientes que ainda utilizam versões de S.O. não suportados precisarão ajustá-los via registro. Link abaixo
na sessão de “More Information”.
https://support.microsoft.com/en-us/help/914387/how-to-configure-daylight-saving-time-for-microsoftwindows-operating

Reforço que todos devem providenciar a distribuição e instalação dos updates o mais rápido possível para
todo o ambiente de Servidores e Clientes Windows.
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Final de semana de 21/10/18 - os clientes que não instalarem nenhum dos KBs descritos acima
terão seus relógios de servidores e estações adiantados em uma hora na virada do Sábado para o
Domingo, pois era a data que o horário de verão estava programado para começar antes do
decreto de Dez/2017.
Final de semana de 04/11/18 - os clientes que não instalarem nenhum dos KBs descritos acima,
não vão ter seus relógios de servidores e estações adiantados em uma hora como deveriam de
acordo com o decreto de Dez/2017.

