
 
 

 
 
Diego Raphael Villanueva, mais conhecido como Diego Thug, Carioca, nascido 

em 15 de setembro de 1990, é um Rapper que iniciou sua carreira no grupo 

Bonde da Stronda.Começou a escrever e rimar no ano de 2006, aos 16 anos com 

gravações caseiras e com batidas de rappers americanos, junto com mais um 

amigo montou o Duo Bonde da Stronda, contando sua vida e de seus amigos em 

suas músicas.Autor do maior hit da dupla “Mansão Thug Stronda” com Mr. Catra 

(50 milhões de views no YouTube), Diego também é conhecido por seu hobbie e 

paixão por tatuagens, em 2012 lançou um videoclipe que fala sobre seu “vício” 

por tatuagens e alcançou 10 milhões de visualizações.Em 2015, arriscou um CD 

Solo chamado Smoke SWAG e alcançou grandes visualizações com parcerias de 



artistas como “Sain” (Stephan Peixoto, filho do Rapper Marcelo D2), Ber (Cartel 

Mc’s), Luccas Carlos, entre outros.Em 2016 lançou seu último CD chamado 

“ThugLuv” onde se concentrou em músicas mais comerciais, românticas e 

aumentou mais ainda seu reconhecimento.Seu canal do YouTube possui 

mais de 120 mil inscritos e 10 clipes, vários que já ultrapassaram a marca de 1 

milhão de visualizações em pouquíssimo tempo de lançamento.Tem seu estilo de 

música mais puxado para a vertente do Rap chamada TRAP, e alcançou seus 

melhores picos com o R&B na música “Neon” que conta com a participação do 

grupo fenômeno de Brasilia “Tribo da Periferia” 

 

 
(Show em Recife/PE) 
 
 



 

(Show em Campo Grande/RJ) 
 
Possui mais de 380 mil seguidores em seu Instagram, 320 mil 

curtidas no Facebook, mais de 120 mil inscritos no YouTube e mais 

de 10 milhões de visualizações em seu canal, além de 197 mil 

seguidores no Twitter. 

 
 

 



 
 https://www.youtube.com/watch?v=53EVDEwrPGE 
(Entrevista para o Canal Woohoo, 2016) 
 

• LINKS E REDES SOCIAIS: 
 

www.diegothug.com (Site Oficial) 
www.instagram.com/diegothug (Instagram) 
www.youtube.com/mrthugoficial (YouTube) 
www.twitter.com/diegothug (Twitter) 
www.facebook.com/mrthugoficial (Facebook) 
 
Em seu site oficial você encontra tudo detalhado, além de fotos em alta 
resolução, músicas, vídeos, contato para shows e as novidades dos seus 
trabalhos atuais. 


