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Personagens principais e 

secundários do GTA San Andreas 

Principais: 

CJ 

Chamado de Carl Johnson, este é o personagem 
principal do jogo. Aliás, ele decide retornar às suas 
origens após a morte da mãe. No entanto, de quebra 
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ele ainda tenta recuperar sua antiga gangue e salvar o 
que restou da família. 

Sweet Johnson 

Irmão do CJ, Sweet será responsável por acolhê-lo ao 
chegar na região de Los Santos. Além do mais, juntos 
eles vão tentar recuperar o domínio e o poder sobre a 
região da antiga Groove Street. 

Kendl Johnson 

Esta é a irmã de CJ e de Sweet. Apesar de namorar 
um membro da gangue Varrio de Los Aztecas chamado 
Cesar, CJ fica irritado com isso. Contudo, pode haver 
uma amizade entre ambos. 

Oficial Frank Tempenny 

Claro que tinha que haver uma corja de policiais 
corruptos. Neste caso, junto com os oficiais Pulaski e 
Hernandez, Frank policial pertence a uma organização 
anti-gangues conhecida por C.R.A.S.H. 

Secundários 
 

Cheetah 



Ela é uma das strippers que trabalham no Vanilla 
Unicorn. Aliás, ela é fácil de ser reconhecida, pois usa 
roupas colegiais dos anos 1990 e tem cabelos loiros. 
Para você tirar o melhor da personagem, saiba que para 
preencher sua barra de curtição (assim como a de outra 
stripper qualquer), nossa dica é você flertar e ter uma 
dança específica com ela. 

Melvin Harris 

Conhecido também como Big Smoke, por um longo 
tempo ele foi membro da Grove Street Families. Aliás, 
nessa época Smoke já tinha sido do alto escalão, antes 
de desertar para os Ballas. Além do mais, ele costuma 
fazer negociações clandestinas tanto com a Máfia Russa 
quanto com os Los Santos Vagos, virando um dos 
vigaristas mais poderosos no submundo do crime. 

Tracey de Santa 

Para identificar a Tracey, saiba que ela gosta de roupas 
curtas, adora raves, boates e festas para desfilar com 
seus cabelos loiros, presos e lisos. Sobre sua 
personalidade, basta dizer que ela ainda é a filha mais 
velha e costuma estar sempre em atrito com o irmão 
caçula. 
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