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Descanso 57 anos
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Descanso
a época era apenas
sertão bravio, e a colonização só teve início em
1934 com a chegada dos
primeiros colonizadores, a
maioria de origem Polonesa vindos do Rio Grande
do Sul. O objetivo destes
colonizadores era a terra
doada em troca de caminhos abertos, contudo, o
objetivo principal era a
extração da madeira de
cedro e pinheiro.
Como em todas as cidades do extremo Oeste Catarinense, quem chegou primeiro foi o madeireiro,
pela trilha da Coluna Prestes levava a madeira através do Rio Peperi-Guaçu
até a Argentina. O colonizador veio após o madeireiro. A Empresa Madeireira
de Chapecó - Peperi vendeu as primeiras 50 colo-
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nias para Martin Piaseski,
Ludovico Wronski e Antonio Ciecanoski, que lideraram o primeiro núcleo formado no local.
Em 1953, com o desmembramento do Município de Chapecó, o Distrito
passou a pertencer ao
Município de Mondaí.
Através da Lei Estadual nº
254 de 12 de setembro, é
criado o Município de Descanso, sendo instalado a 16
de dezembro de 1956.
A economia de Descanso tem sua base na agropecuária, com destaque também para a criação de suínos, bovinos e aves. Na
agricultura predomina o
minifúndio, onde se cultiva milho, fumo, feijão,
soja, trigo, frutas e hortaliças. A prefeitura, para
incentivar a agricultura,
implantou recentemente

um programa de fruticultura, com ênfase na produção de pêssegos. Em 1995,
para incrementar o setor
terciário, o município criou o distrito industrial.
Com uma área de
48.400m2, destina-se à
instalação de novas indústrias, que contam com
diversos incentivos: acesso
asfaltado, terraplenagem,
energia elétrica, água e telefone.
Entre os monumentos
e ilustres podemos citar:
- Monumento ao Pioneiro – em homenagem à
Luiz Carlos Prestes;
-Padre Francisco Masure;
- Monumento ao Cristo
Redentor – possui 9m de
altura e 300 toneladas - foi
construído em função do
pagamento de uma promessa.

