
KAORU ANTONIO HARAMOTO 

       Nascido em 15 de maio de 1955 
       Natural de Valparaiso (SP) 
       Família: Esposa Sueli e dois filhos 
       Residência: Curitibanos (SC) 

HISTÓRICO 

1978 Graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” da Universidade São Paulo-USP, em Piracicaba (SP) 

1979 Ingressou na Planesul, do grupo do Banco América do Sul 

1981 Fundou a empresa Rika Beneficiadora de Alho e Cereais Ltda. 

2011 Recebeu o título de Cidadão Curitibanense da Prefeitura Municipal de Curitibanos 
(SC) 

ATIVIDADES 
 Kaoru Antonio Haramoto , formado como engenheiro agrônomo, na Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”, USP, em Piracicaba em 1978, no ano seguinte foi contratado pela empresa Planesul, do 
grupo do Banco América do Sul, na unidade de produção de  alho como gerente. Graças à sua capacidade 
empreendedora, já em 1981 fundou a firma Rika Beneficiadora de Alho e Cereais Ltda, em sociedade com 
Ricardo Isobata, iniciando a produção, comercialização, importação e exportação de alho e cebola, mas em 
virtude do falecimento do sócio Ricardo Isobata, houve alteração contratual para Rika Agropecuária Ltda. em 
Curitibanos (SC), com ampla diversificação de produção de vários produtos, como ervilha, ameixa, caqui, 
pimentão, batata, melancia e kiwi.  
 A produção de kiwi, em 1990, foi inovadora para a região, com mudas importadas, realizando 
diversos estudos com duas diferentes variedades. Atualmente diminuiu a produção de frutas. Os pomares 
contam com colmeias de abelhas para melhorar a polinização. Em 1984, produziu arroz e milho em Araxá 
(MG).  Em 1988, em Curitibanos iniciou a criação de ovelhas Ille de France e gado bovino das raças Hereford, 
Nelore e Aberdeen Angus, que chegaram a receber prêmios nacionais. Além da produção agrícola, em 1989, 
investiu na criação de peixes das variedades Catfish, em Buri (SP). Em 1993, realizou experimentos em Ouro 
Fino-MG com alho para verificar o potencial produtivo na região. Na cidade de Guararapes-SP, plantou 
urucum em 1994. Em 1996, iniciou o plantio de alho na cidade de Buritama-SP. Em 1995, iniciou a produção 
e comercialização de alho em Cristalina-GO. Já instalado em Goiás, no ano de 1997, em sociedade com o Sr. 
João Batista do Amaral investiu na produção de alho, cebola, cenoura, tomate, ervilha em grão e cereais, 
continuando essa parceria até os dias de hoje. Em 1999, em parceria com o Sr. Tokio Isobata iniciou um 
projeto de plantio de alho, batata e cebola na cidade de Mucugê (BA), região da Chapada Diamantina. 
Envidou esforços no desenvolvimento da alho livre de vírus, sendo um dos pioneiros na utilização de 
sementes de alho livre de vírus. Em 2015, iniciou o plantio de cebola na cidade de Coronel Bianco (RS).  
 Atualmente em Curitibanos produz alho, cebola, cenoura, beterraba, repolho e cereais, com a 
utilização do adubo orgânico bokashi, de tecnologia japonesa que permite a recuperação do solo, 
produzindo 800 toneladas e aplicando 4 t/ha. Para ajudar os pequenos produtores fornece o bokashi ao 
preço de custo. Visando a melhoria do solo, utiliza também os resíduos de queima das caldeiras (carvão e 
cinzas) da empresa Berneck S.A. de Curitibanos. Emprega cerca de 600 funcionários durante o ano todo, 
trazendo grande benefício a população do município, mesmo durante a entressafra. Procura orientar e 
também ajuda a comercializar os produtos dos pequenos agricultores da região. 
 Participa de diversas atividades culturais e comunitárias na região de Curitibanos, participa da APAE 
de Curitibanos e sua esposa participa da Associação de Pais e Amigos dos excepcionais. 
 Kaoru é neto de Hiroshi Haramoto, ganhador do Prêmio Kiyoshi Yamamoto em 1965 (1ª Edição) 
pelos relevantes trabalhos na cultura de algodão e filho de Hisayuki Haramoto, criador de um novo sistema 
de pulverização Haramoto utilizando equipamento da Jacto, em 1962. 
  O Prêmio Kiyoshi Yamamoto é concedido a Kaoru Antonio Haramoto por sua elevada capacidade 
empreendedora, sempre em busca de novas oportunidades e desafios, utilizando técnicas agroecológicas 
para preservar o meio ambiente. Além da busca pelos próprios objetivos incentiva e colabora com a 
sociedade como um todo. 


