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01/02
Ache Concursos: 11 concursos abertos no Rio de Janeiro têm 900 vagas em
fevereiro
O estado do Rio de Janeiro está com 11 concursos públicos em andamento
neste início de fevereiro. São mais de 900 vagas para todos os níveis de
escolaridade com salários de até R$ 27.500,16. Os destaques ficam por conta
do Ministério Público, que oferta 32 vagas para Promotores; e da Prefeitura
Municipal de Duque de Caxias, que tem 446 vagas na saúde. Além desses,
inscrevem também a Universidade Federal do estado (UFRJ), a Câmara
Municipal de São João de Meriti, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Fluminense (IF Fluminense), a Prefeitura do Rio de Janeiro, a
Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFRJ), a Prefeitura de Pinheiral-RJ e a Prefeitura de Niterói-RJ.
02/02
Degrau Cultural: Saiu o Edital da IFRJ!
Conforme já tínhamos avisado, tava previsto para hoje (05/10/15) o edital da
IFRJ. O edital foi publicado no Diário Oficial da União para 226 vagas na área
de apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ). A seleção é para diversos cargos dos níveis fundamental,
médio, médio/técnico e superior. As remunerações variam de R$ 2.112,04 a R$
4.039,54, com carga horária de 40 horas semanais e contratação pelo regime
estatutário. Cargos, vagas e remunerações: -Nível Fundamental: Auxiliar de
biblioteca (30). Salário de R$ 2.112,04, incluso o auxílio-alimentação de R$

373. -Nível Médio: Assistente em administração (24), assistente de alunos (23).
Os salários chegam a R$ 2.548,17 e R$ 2.112,04, respectivamente. -Nível
Superior: Administrador (07), Analista de Tecnologia da Informação (08). Os
salários chegam a até R$ 4.039,54. A carga para todas as funções é de 40
horas semanais. Conteúdo: Haverá uma prova objetiva para a avaliação dos
candidatos, além de títulos para cargos de nível superior. A prova será
composta de Português, Legislação e Ética, Raciocínio Lógico e Quantitativo,
Informática e Conhecimentos Específicos, além de Inglês (cargos de Relações
Públicas e secretario executivo bilíngue). A prova objetiva será aplicada dia 6
de dezembro. Inscrições: As inscrições poderão ser feitas entre 13 de outubro e
15 de novembro, no site da organizadora. O valor da taxa de inscrição varia de
acordo com o nível do candidato: -Nível Fundamental e Médio – Classe C: R$
60,00; -Nível Médio/Técnico – Classe D: R$70,00; -Nível Superior – Classe E:
R$90,00. Comece a estudar desde já, não perca tempo!! Temos cursos
preparatórios com todos os conteúdos que você precisa para a prova, com
aulas presenciais no Rio e Grande Rio ou aulas online , para você assistir
onde quiser. Faça sua escolha. Comece a se preparar!
Bom estudo,
concurseiro!
Degrau Cultural: IFRJ: Prova será reaplicada
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
informou que reaplicará, no dia 20 de dezembro, parte da prova objetiva do
concurso para a área de apoio, para todos os cargos de nível D (níveis médio e
médio/técnico) e para a função de tecnólogo na área de Recursos Humanos,
de nível superior. A confirmação veio por meio de nota, publicada nesta quartafeira, dia 9, no site do instituto. Os candidatos do nível D (entre os quais estão
assistente em administração, técnico de enfermagem, técnico de laboratório,
técnico em química, entre outros) terão que refazer as avaliações de
Conhecimentos Básicos, que compreendem as disciplinas de Português,
Legislação e Ética, Raciocínio Lógico e Quantitativo e Informática, variando
conforme a função. Isso porque, segundo o IFRJ, as questões propostas aos
candidatos a auxiliar administrativo, pela manhã, foram as mesmas aplicadas a
todos os concorrentes das funções de nível D, no turno da tarde. Segundo o
IFRJ, haverá devolução da taxa de inscrição, conforme consta em edital. Os
procedimentos para solicitar a devolução, de acordo com o IFRJ, serão
informados pela Fundação Bio-Rio. A banca será responsável também por
liberar o novo cartão de confirmação, com o local da nova prova. A Fundação
Bio-Rio publicou o comunicado na sua página eletrônica, mas ainda não
informou prazos para liberação do cartão e pedido de devolução da taxa. A
reaplicação, além de data, tem horário marcado: ocorrerá das 15h às 18h para
os candidatos a assistente em administração, e para tecnólogo de Recursos
Humanos será uma nova prova de Conhecimentos Específicos das 9h às 12h,
ambos de nível médio. O IFRJ informou também que a nova prova ocorrerá
somente no Rio de Janeiro e em Volta Redonda, conforme consta em edital.
São esperados para a nova prova cerca de 4 mil candidatos, segundo o
instituto. Candidatos fazem críticas à organizadora Além de problemas na
prova, o concurso do IFRJ foi marcado por erros na publicação dos gabaritos e
na liberação das provas. Conforme consta no cronograma da seleção, as
respostas preliminares eram esperadas para as 14h da última segunda, 7. A

Fundação Bio-Rio, organizadora, disponibilizou o link para consulta, mas os
candidatos não conseguiam acessar gabaritos e provas. O acesso foi
normalizado somente à noite. A organizadora, além da mal elaboração das
provas, não divulgou, de forma transparente as respostas, pois elas estiveram
disponíveis apenas de forma individual. Os candidatos mostraram-se
indignados e relataram também erros grosseiros nos gabaritos. A Fundação
Bio-Rio segue sem se manifestar sobre os problemas. Somente quem veio a
público explicar as falhas foi o IFRJ. Esse concurso atraiu 16.152 inscritos. As
oportunidades são em cargos de todos os níveis de escolaridade, com
remunerações de até R$7.706,09. O concurso tem validade de um ano,
podendo dobrar, e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.
Demais cargos - Os candidatos aos demais cargos devem seguir o cronograma
previsto em edital. Hoje (10), serão divulgadas, no site da organizadora, as
imagens dos cartões. Todos os erros no gabarito devem ser motivos de
recurso, aceito, entre esta sexta, 11, e segunda, 14, na página eletrônica da
Fundação Bio-Rio. O resultado dos recursos será divulgado no dia 23 e a nota
preliminar da objetiva no dia 29. Os concorrentes poderão recorrer contra a
pontuação obtida nos dias 5 e 6 de janeiro. O resultado final da objetiva está
previsto para o dia 7 do próximo mês. No caso dos graduados, haverá
contagem de títulos, cujo resultado final está previsto para 25 de janeiro. A
homologação ocorrerá em 26 de janeiro. Serviço Gabaritos e recursos:
concursos.biorio.org.br
Concursos-2018: Ifrj 2018 Edital Oferece 54 Vagas - Concurso Publico 2018
Hoje Vamos Lhe Apresentar uma Oportunidade única de Ifrj 2018 Edital
Oferece 54 Vagas.
As vagas de Ifrj 2018 Edital Oferece 54 Vagas para 2018 foram ajustadas com
salários mais desejados. Para 2018 somente a área administrativa que vai
trazer vagas para um cargo seguro, mas normalmente essa é a área de grande
interesse da maioria das pessoas que presta concurso publico.
Nossa Dica é que você compre uma apostila e faça Alguns cursos preparatório
para Ifrj 2018 Edital Oferece 54 Vagas, nos concursos públicos 2018, como já
dissemos a concorrência é muito grande e talvez estudar por conta própria,
pode não ser uma boa ideia. Garanta Já Sua Vaga, Para Ifrj 2018 Edital
Oferece 54 Vagas! Procure um bom Curso e Apostilas Atualizadas.
Os Salários chegam ser e R$1.500,00 à Cargos que chegam R$23.997,00 no
Governo federal. São Diversas Vagas em nível médio ou superior, faça o
melhor Invista em Você e Seja Vencedor.
12/02
MilkPoint: Bactérias de auxílio na maturação dos queijos (NSLAB) e seus
benefícios para a saúde
Autores do artigo:

Ramon da Silva Rocha: Mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos IFRJ, Biólogo e Auditor HACCP - SGS Academy e Responsável técnico da
Microbiologia do Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos - NATA.
Adriano Gomes da Cruz: Engenheiro Químico, Doutor em Tecnologia de
Alimentos (UNICAMP), Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Departamento de Alimentos.
Bactérias ácido-láticas (BAL) são grandes aliadas quando o assunto é a
fabricação de produtos lácteos, desempenhando papel fundamental na
fabricação de queijos e leites fermentados, o que tem impacto na característica
final dos produtos, incluindo a produção de compostos voláteis. Esses, têm
decisiva influência no sabor e aroma dos derivados.
As BAL são encontradas comercialmente como fermento lático (ou cultura
lática) que podem ser compostas por diversos microrganismos de diferentes
espécies, que se diferenciam uma das outras pelo seu metabolismo e produtos
gerados dessa etapa. Exemplos de bactérias lácticas incluem Lactococcus
lactis, incluindo as subespécies L. lactis ssp. lactis e L. lactis ssp. cremoris,
Streptococcus thermophilus, entre outras
Dentre os grupos de bactérias lácticas, as non-starter lactic acid bacteria
(NSLAB) vêm chamando a atenção contínua na indústria de leite e derivados.
NSLAB não são constituintes típicas do fermento lático, tendo como origem o
leite utilizado na fabricação ou o próprio ambiente onde o queijo é processado,
o que em última análise quer dizer, a própria unidade industrial.
Apesar da aplicação de rigorosas técnicas de higiene durante a fabricação do
queijo a fim de evitar contaminações, essas bactérias podem chegar ao queijo
de diversas formas, já sendo isoladas no chão e ralo das plantas industriais,
em superfície de equipamentos e também em embalagens a vácuo. As NSLAB
formam biofilmes e resistem aos tratamentos de limpeza e desinfecção e com
isso, podem contaminar o leite utilizado na fabricação de queijo. Algumas
espécies de NSLAB apresentam resistência ao tratamento térmico dado ao
leite, podendo se recuperar e proliferar no queijo durante a maturação.
A cinética de crescimento das NSLAB é oposta às das bactérias lácticas do
fermento. Logo após a produção do queijo, o número de NSLAB encontra-se
entre 102-103 UFC/g e alcança valores entre 7-9 log UFC/g ao final de vários
meses de maturação, apresentando vantagem competitiva em relação às
bactérias lácticas do fermento, que não conseguem sobreviver no queijo
durante a maturação pelas condições desfavoráveis do meio como ausência de
lactose residual, pH ácido, concentração salina desfavorável e baixa umidade.
Durante a formação da coalhada, as NSLAB são encontradas em
concentrações baixas, não passando de 103 UFC/g. Esse número aumenta
conforme o tempo de maturação avança, podendo ter um aumento de 4 a 6
ordens de grandeza (Log UFC/g) já nos primeiros meses. Como a tendência da
cultura starter é reduzir sua taxa populacional por fatores visto acima, as nonstarter LAB podem dominar a microbiota do queijo durante a maturação.

As NSLAB constituem um grupo heterogêneo de bactérias lácticas sendo
observado um predomínio dos lactobacilos, como Lactobacillus casei,
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus,
Lactobacillus curvatus e Lactobacillus rhamnosus,: Lactobacillus fermentum e
Lactobacillus brevis, entre outras. Das NSLAB que não são do grupo
lactobacilli, mas são encontradas comumente durante a maturação de queijos
estão os Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus, Enterococcus
durans, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium. Essas variações nas
espécies de NSLAB dependem do tipo de queijo, do processamento, tais como
o cozimento da coalhada, filagem, prensagem e também da duração do tempo
de maturação. Raramente, uma espécie de NSLAB predomina durante todo o
período de maturação.
16/02
PCI Concursos: IFRJ anuncia Processo Seletivo para o Campus Duque de
Caxias
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
abrirá as inscrições do Processo Seletivo que visa contratar um Professor
Substituto para ministrar a disciplina de Filosofia no Campus Duque de Caxias.
Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o profissional receberá
remuneração mensal no valor de R$ 3.121,76. Este deve ter título de
Graduação em Filosofia (Licenciatura ou Bacharelado com formação
pedagógica em Filosofia).
Os interessados poderão se inscrever no período de 1º a 12 de março de 2018,
em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, na Coordenação de
Turno (COTUR) do Campus Duque de Caxias. A taxa cobrada tem valor de R$
50,00.
Para qualificar os inscritos, haverá aplicação das etapas de Análise de
Currículo e também Entrevista, sendo ambas de caráter eliminatório e
classificatório. A primeira delas está prevista para ser realizada nos dias 14 a
15 de março de 2018.
17/02
O Globo: Prefeito de Niterói promete recuperar o calçadão de Piratininga ainda
este ano
NITERÓI - Construção de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) no
Badu, com implementação de rede coletora na região, e inauguração de outra
ETE no Sapê. Recuperação do calçadão da Praia de Piratininga. Modernização
do parque rural do Engenho do Mato. Implantação do Mercado Municipal de
Niterói no antigo depósito público estadual, através de parceria público-privada,
e do Museu do Cinema. Revitalização do Horto do Barreto, das orlas de
Charitas e Icaraí, com realização de concurso com projetos de arquitetura para
a área, e da Concha Acústica de São Domingos.
Não foram poucos os planos apresentados pelo prefeito Rodrigo Neves durante
a abertura dos ano legislativo na Câmara dos Vereadores. Na mensagem
encaminhada aos parlamentares de Niterói, ele ressaltou que 2018 vai ser

marcado pela recuperação dos espaços públicos, no investimento em
infraestrutura e no apoio à cultura no município.
— Vamos prosseguir em nossa determinação de melhorar a mobilidade
urbana, com destaque para projetos de infraestrutura viária, mas sobretudo
com a melhoria do transporte público e o desenvolvimento do programa Niterói
de Bicicleta — diz ele.
Adaptação de ônibus do BHS, um impasse
Entre as intervenções, Rodrigo Neves citou a obra de alargamento da Marquês
do Paraná, alvo de uma ação popular por prever edificações num trecho do
Morro do Arroz, Área de Preservação Permanente (APP) desafetada pela
prefeitura sem consulta pública. Uma liminar da 4ª Vara Cível de Niterói
suspendeu as obras incluídas na Operação Urbana Consorciada (OUC), que
prevê a construção de um shopping. No último dia 27, O GLOBO-Niterói
mostrou que um prédio na esquina com a Rua Dr. Celestino, dentro do
perímetro considerado pelo Ministério Público (MP) estadual, estava sendo
demolido. A prefeitura se limitou a informar que a demolição não estava
relacionada à OUC.
Os vereadores ouviram também que o Plano Operacional da Transoceânica,
uma outra polêmica da gestão, vai ser colocado em prática. O maior entrave
para o início das operações é o custo dos veículos que vão circular nos
corredores BHS (sigla, em inglês, para ônibus de serviço de alto nível), que
precisam ter portas dos dois lados para possibilitar a entrada e a saída de
passageiros nas estações e também pelas ruas internas dos bairros. As
empresas continuam resistindo a arcar com o custo de adaptação dos coletivos
e chegou a ser dito que a probabilidade de funcionamento no primeiro trimestre
deste ano é “pouquíssimo provável”.
A indefinição chegou a tal ponto que, no último dia 9, a Nittrans publicou no
Diário Oficial uma autorização para que a Viação Pendotiba, integrante do
Consórcio Transoceânico, retirasse de circulação dez veículos da frota,
atendendo a um ofício apresentado pela empresa, que alegou necessidade de
adequação à demanda atual. O GLOBO-Niterói solicitou à prefeitura o
detalhamento dos estudos apresentados pelo consórcio que comprovariam a
inevitabilidade da retirada dos coletivos, com discriminação das linhas que
teriam a frota reduzida, e perguntou se houve estudo de impacto na prestação
de serviços à população. A prefeitura informou que a publicação seria
revogada.
Na área da Educação, Rodrigo Neves garantiu que este ano acontece a
inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio de Janeiro (IFRJ) no Sapê, em Pendotiba, com capacidade para atender
até 1.500 alunos em dois cursos técnicos, um de graduação e outro de pósgraduação. A instituição funciona atualmente num espaço cedido pela
prefeitura no Caminho Niemeyer, no Centro. O prefeito disse ainda que, nesta
terça-feira, assina com o governo do estado a transferência da administração
dos Cieps localizados no Fonseca, no Cubango e no Cantagalo para o
município. Além disso, vai ser instituído o Programa Poupança Escola Niterói,
para adolescentes de baixa renda do 9º ano do ensino fundamental até o 3º

ano do ensino médio. Cada estudante receberá um incentivo de até R$ 4 mil
para concluir os estudos. Os professores ganharam até data para começar a
cobrar a concretização de uma promessa.
— Iniciaremos a incorporação, em julho, dos adicionais transitórios para os
profissionais da educação. Além do compromisso cumprido de manter os
salários em dia, mesmo na crise mais geral, os nossos profissionais terão
ampliação gradual e significativa de sua valorização até o ano de 2020 —
garante o prefeito.
Rodrigo Neves enviou nove projetos de lei ao Legislativo. Entre eles estão o
que reduz de 5% para 2% o Imposto Sobre Serviços (ISS), a fim de estimular o
setor do audiovisual; o que isenta os artesãos credenciados no Campo de São
Bento do pagamento da Taxa de Autorização para Exercício de Atividades
Econômicas em Caráter Eventual ou Ambulante (Tace); e a regulamentação do
processo administrativo-tributário do município.
O que deve render mais discussão é o que cria o Fundo de Estabilização de
Niterói. O objetivo é deixar em caixa até 2020 cerca de R$ 150 milhões dos
recursos recebidos da parcela da participação especial dos royalties do
petróleo.
— Isso é fundamental para proteger Niterói das oscilações do mercado
internacional de petróleo e para quando esses recursos faltarem — diz ele.
24/02
A Voz da Cidade: Notas & Notas
Representantes de 13 dos 19 municípios da área de atuação do Comitê da
Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), foram
convidados para participar de uma reunião para alinhar as informações sobre o
primeiro ‘Pedal pelas Águas’, organizado pelo Comitê. A reunião aconteceu no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ,
em Pinheiral, e contou com a presença dos representantes dos municípios de
Paty do Alferes, Quatis, Piraí, Volta Redonda, Rio Claro, Rio das Flores, Miguel
Pereira, Barra Mansa, Três Rios, Pinheiral e Resende. O presidente do CBHMPS, José Arimathéa Oliveira, disse que a ideia do passeio ciclístico é que não
seja apenas mais uma atividade esportiva, mas sim uma ação ambiental. O
evento deve acontecer entre os dias 24 e 25 de março.
25/02
Diário do Vale: Reunião define detalhes sobre o 1° Passeio Ciclístico do CBHMPS
Com o objetivo de definir os últimos detalhes e alinhar informações sobre como
será o primeiro passeio ciclístico do CBH-MPS, com o nome de “Pedal pelas
Águas”, representantes de 13 dos 19 municípios da área de atuação do Comitê
da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul – CBH-MPS, se
reuniram para definir os detalhes da competição, que está prevista para os dias
24 e 25 de março.

No evento, que aconteceu no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em Pinheiral, no dia 22, foi organizado
pelo Comitê, contou com a presença dos representantes dos municípios de
Paty do Alferes, Quatis, Piraí, Volta Redonda, Rio Claro, Rio das Flores, Miguel
Pereira, Barra Mansa, Três Rios, Pinheiral e Resende.
Durante a reunião o presidente do CBH-MPS, José Arimathéa Oliveira, disse
que a ideia do passeio ciclístico é que não seja apenas mais uma atividade
esportiva, mas sim uma ação ambiental. “O pedal tem que ser visto como uma
ação que mobilize as pessoas a refletirem sobre a questão das águas. Nós
enquanto Comitê tentamos ajudar neste quesito, porém essa não é uma tarefa
fácil, por isso contamos com a atuação de cada representante em seus
municípios”, solicitou o presidente.
De acordo com Arimathéa o passeio ciclístico se deu após o Abraço ao Rio
Paraíba do Sul se tornar um desafio, pois em algumas cidades de atuação do
Comitê o rio não passa pelo núcleo urbano. O presidente afirmou que devido
as agendas de cada cidade a proposta é que o pedal aconteça em dois dias,
24 e 25 de março. “A ideia é, além de fazer um trabalho em comemoração ao
Dia Mundial da Água, o pedal também seja um marco em toda a região e assim
quem sabe conseguir tornar esse evento anual”, destacou Arimathéa.
O presidente ainda explicou que com a crise econômica o Estado não repassou
a verba do Fundo de Recursos Hídricos, porém ainda assim o Comitê irá
disponibilizar 100 camisetas por município para serem distribuídas aos
participantes, duas faixas de divulgação, além de panfletos sobre dicas e
cuidados que serão entregue a população durante o evento. Arimathéa
recomendou que cada cidade disponibilize ambulância para atendimento
médico e a guarda municipal próximo ao percurso.
O passeio ciclístico ‘Pedal Pelas Águas’ tem como objetivo, segundo afirmou
Arimathéa, estimular os participantes para a utilização dos recursos naturais
(principalmente a água), de modo consciente e ético, destacando a importância
do uso sustentável do meio ambiente, além de promover um momento de lazer,
que poderá ser vivenciado por famílias e amigos. O também passeio pretende
sensibilizar todas as pessoas que acreditam que o cuidado para com o meio
ambiente é uma responsabilidade e oportunidade de todos os segmentos da
sociedade, do setor produtivo e do poder público.
28/02
A Voz da Cidade: Volta Redonda poderá contar com Universidade Popular
O prefeito Samuca Silva (Podemos) participou na manhã de ontem da reunião
com o Fórum Permanentes das Universidades de Volta Redonda. O encontro
aconteceu no auditório da sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(Saae), no Aterrado. No encontro, foi apresentado o gestor da Universidade
Popular (UniPop) da cidade, Eduardo Dessupoio Moreira Dias, projeto lançado
no mês passado que pretende promover cursos de extensão,
profissionalizantes e até de nível superior nos bairros. Antes de ser colocado
em prática, ele terá que passar pelo Fórum Permanente das Universidades.

“Será uma administração compartilhada com o fórum em benefício da
população com menor poder econômico. A Fundação Beatriz Gama (FBG) e a
Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) já se interessaram em levar
cursos profissionalizantes para a UniPop”, disse Samuca.
A ideia da UniPop é que seja instalada no prédio do Colégio Maranhão, no
bairro Eucaliptal. Após encerrar as atividades na escola, o Governo do Estado
cedeu o espaço à prefeitura.
STARTUP DE TECNOLOGIA
Durante o evento, o prefeito divulgou que haverá em Volta Redonda uma
incubadora de startup voltada para tecnologia, projeto desenvolvido da EPD
(Empresa de Processamentos de Dados). O projeto já está adiantado e falta a
escolha de local para a instalação da incubadora.
“Volta Redonda é uma das poucas cidades do país que possui uma empresa
municipal de tecnologia. E a incubadora vai alavancar ainda mais a cultura
empreendedora entre os novos jovens, gerando emprego e renda”, garantiu.
O fórum reúne representantes da Universidade Federal Fluminense (UFF),
Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Centro Universitário de Barra
Mansa (UBM), Centro Universitário Geraldo di Biase (UGB), Faculdade do Sul
Fluminense (Fasf) e Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

